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Redaktora sleja
Par nākotni domājot.
Nākotne ir vispateicīgākā tēma un, jo tālāka nākotne, jo izdevīgāk to 
apspriest.
Piemēram,
..... pēc 1000 gadiem cilvēce ieies jaunā attīstības stadijā. Nāks jauna 
paaudze, kura spēs visu. Tie būs gudri, veseli, spēcīgi un ārkārtīgi 
talantīgi cilvēki. Viņi nezinās kas ir slimības. Viņiem nebūs vajadzīga 
likumdošana, jo visi vadīsies pēc kopīgā lielā sirdsapziņas un gudrības 
likuma un katrs indivīds zinās kas ir vislabākais gan viņam, viņa ģimenei 
gan visai sabiedrībai un cilvēcei kopumā. Cietumi būs kļuvuši par 
bibliotēkām. Kari būs aizmirsti un neatgriezeniski iegājuši vēsturē kā 
absolūtais arhaisms.
Cilvēki spēs izārstēt sevi ar domu spēku. Spēs sajust un izprast viens otru 
un melošanai vairs nebūs jēga, bet aizvainojums, agresija, nenovīdība, 
skaudība, naids, greizsirdība un citas smadzeņu slimīgās izpausmes būs 
atrodamas kā slimību vēstures skapī ar uzrakstu „pagātne”.
Planēta tiks apsaimniekota pēc kopējā galaktiskā plāna, kamēr viena 
puse no planētas atjaunojas, otra daļa tiek izmantota maksimāli saudzīgi 
un racionāli, nekaitējot ne dabai, ne faunai, ne cilvēkam, bet tik gudri un 
taupīgi, ka pietiek visiem. Atkritumi kā tādi vispār vairs neeksistēs, jo 
visur darbosies nulles emisijas /0em - bezatkritumu ražošanas sistēma/
Cilvēce būs izrēķinājusi maksimāli optimālu savas sugas indivīdu skaitu, 
kādu spēj uzturēt planēta Zeme un šis skaits regulēsies matemātiskā 
precizitātē, katrai nācijai dodot iespēju sevi papildināt un attīstīt līdz 
optimālai kvantitātei un kvalitātei. Cilvēku suga ir spējīga sadzīvot 
ar citām sugām un dzīvības formām veidojot pozitīvi simbiotiskas 
attiecības. /simbioze - abpusēji labvēlīgas starpsugu attiecības, kam 
piemīt parazītisma elementi/
Vel nesenā pagātnē šāds scenārijs nebija pat iedomājams, bet brīdī, 
kad izcilākie pasaules prāti sanāca kopā un izgudroja mākslīgos melnos 
caurumus, kuros ar laiku tika noglabāti visi atkritumi un dzīvībai bīstamās 
matērijas un atklāts jauns matērijas ģenerēšanas un modulēšanas veids, 
kas ražoja pietiekoši visas vielas, kas uzlaboja planētu un palielināja tās 
platību, masu un apjomu, atbilstoši cilvēku skaita pieaugumam – ar 
laiku viss nostājās savās vietās un iestājās harmonija un balanss.
Planēta kļuva aizvien lielāka, tomēr tas neizjauca kopīgo galaktisko 
masu savstarpējo atbilstības balansu, jo melnie caurumi veidoja masas 
izlīdzināšanos, savukārt matērijas ražotnes nodrošināja ar iztrūkstošiem 
organismiem un elementiem.
Tas viss pēc 1000 gadiem.

Bet... šobrīd ir 2009. gads un mēs nezinām ko iesākt ar ekoloģisko un 
finanšu krīzi.
Kādām šobrīd būtu jābūt mūsu prioritātēm? Uz kādu planētas un 
cilvēces moduli mēs virzāmies? Kādas problēmas būtu jārisina vispirms? 
Kādam ir jābūt tuvākās nākotnes scenārijam, lai tālākā nākotne vispār 
pienāktu?

Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes ir jāmeklē katram individuāli un 
visiem kopā.
Manas prioritātes ir: vides un cilvēka veselība, cilvēku izglītība un 
iespējas izolēt un atteikties no visa nevajadzīgā un liekā, kas traucē 
nokļūt pie galamērķa – ilgtspējīga, harmoniska, skaista un kvalitatīva 
dzīvošana un šīs planētas ar vārdu ZEME.

Kādas ir jūsējās?

Vita Jaunzeme, 
Projekts Pēdas vadītāja.
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• Vēlme tapt ir bezdarbība tagadnes 
mirklī. Tapšana ir laika izpausme, 
neapmierinātības turpināšanās. Tap-
šana nesatur esamību. Esamība ir 
tagadne, un tā ir augstākā pārveido-
šanās forma. Radikāla transformācija 
norisinās tagadnē - šeit un šajā mirklī. 

• Neapmierinātība pazūd, kad beidzas 
salīdzināšana - to, kas ir pašreiz, ar to, 
kas varētu būt. Kad pasauli uztveram 
ar “nevainīgu” prātu, mēs tajā ierau-
gām realitāti, kuru nevar ne atrast, ne 
analizēt, jo tā katru mirkli ir jauna. 

• Nav ceļa uz gudrību. Ja kāds to šķiet 
pamanījis, tad tas liecina tikai par iz-
tēles spējām. Ja gudrību varētu iegūt 
prātojot, tad vairums cilvēku to jau 
būtu sasnieguši. Gudrība nav sakrāja-
ma ar zināšanām. Tā ir izpratne par 
katru esamības mirkli bez uzkrāju-
miem un salīdzinājumiem.

ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU

• Meklēt patiesību nozīmē to noliegt. 
Uz to neved ceļi, dažādas mācības vai 
reliģijas. Ja kāds saka, ka ir atradis 
patiesību, tas nozīmē, ka viņš dziļi 
maldās, jo pati patiesības meklēšana 
ir radusies no neziņas.

• Sapratne atnāk, nevis trenējot prā-
tu, bet atļaujot tam klusēt. Diemžēl 
prātu nevar padarīt mierīgu ar apņē-
mību, jo tas, kas to nomierina, ir paša 
prāta vēlme. 

• Ir daudz ceļu bēgšanai no sevis, un 
sevis salīdzināšana ar citiem ir viens 
no tiem. Bez sevis izpratnes dievs, 
kuru mēs meklējam, ir ilūziju dievs, 
bet ilūzija neglābjami noved pie kon-
flikta un haosa. 

• Gudrības sākums ir sevis izpratne. 
Autoritātes pieņemšana cilvēku de-
moralizē neatkarīgi no tā, vai tā ir 
tērpusies skolotāja, mācītāja vai poli-
tiķa veidolā. Skolotāja autoritāte mūs 
novirza no centrālā jautājuma - mūsu 
iekšējā konflikta. Tādēļ no ciešanām 
nevar atbrīvoties, sekojot paraugiem. 

• Sākotnējais iemesls mūsu iekšējam 
nemieram un nesakārtotībai ir tāds, 
ka mēs meklējam citu piesolīto rea-
litāti un kā roboti sekojam tiem, kuri 
mums sola nodrošināt ērtu, garīgu un 
piepildītu dzīvi. 

• Mēs vienmēr meklējam kādu, kas 
pateiks, kāda ir pareiza vai nepareiza 
uzvedība, kāda ir pareiza vai neparei-
za doma. Dzīvojot šādi, mūsu rīcība un 
domāšana kļūst mehāniska, atbildes 
kļūst automātiskas. Mūsos vairs nav 
nekā jauna, nekā tāda, ko būtu atklā-
juši mēs paši, nav nekā oriģināla, ne-
skarta, tīra. 

• Vēlmes un kaislīga tiekšanās dod to 
rezultātu, kuru mēs paši savā prātā 
esam iztēlojušies. Taču tā nav patiesība. 

• Vēlmes jebkurā līmenī rada iekšējo 
konfliktu, kuru nevar likvidēt ar ma-
ģiju, rituāliem vai sekošanu. Šie pa-
ņēmieni tikai palīdz mums atrasties 
patīkamos sapņos un ilūzijās, taču 
pēc atmošanās mēs joprojām esam ie-
priekšējā vietā. 

PROJEKTS PĒDAS
Dizains, makets: Anita Mežale
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1958 – Teleskopu pētījumi pierāda, ka siltumnīcas gāzu 
iedarbība var palielināt atmosfēras temperatūru uz Venēras 
pat virs ūdens vārīšanās temperatūrai.
1960 – Keelinga mērījumi, CO2 līmenis ir pieaudzis līdz 315 
ppm, vidēja globālā temperatūra 13.9 
1962 – Kubas ballistisko raķešu krīze. Aukstā kara 
kulminācija.
1963 – Mērījumi atklāj, ka ūdens tvaiki var ietekmēt daudz 
jūtīgāk klimata izmaiņas saistībā ar CO2 
1965 – Klimata izmaiņu konferencē Boulderā, runā par 
klimata sistēmas izmaiņām, kas novedīs pie haotiskām 
pārmaiņām.
1968 – pētījumu rezultāti pieļauj Arktikas kušanas 
iespējamību, kas paceltu jūras līmeni.
1969 – Astronauti izkāpj uz Mēness un cilvēki sāk apjaust 
Zemes trauslumu..

The first Earth Day, held in 1970, marked the emergence of 
environmentalism into powerful political action. New public 
attitudes supported bitter attacks on authorities, especially 
in government and industry. They were the villains held 
responsible for pollution and many other problems. To 
the new breed of environmentalists, almost any novel 
technology looked dangerous.

1970 - Pirmā Zemes diena. Vides kustība gūst ievērojamu 
ietekmi, izplatot globālas degradācijas svarīgumu.
Aerosolu lietošana strauji pieaug.
1972 –ledus paraugi un citi pierādījumi liecina par lielām 
klimata novirzēm pagātnē starp nosacīti stabiliem režīmiem 
kosmosā tūkstošiem gadu laikā  -apt. 11 000 gadu atpakaļ.
1972 –naftas embargo un cenu kāpums izraisi pirmo 
ekonomisko krīzi.
1974 –nopietni sausuma periodi un citas neraksturīgas 
dabas parādības kopš 1972. gada rada zinātnieku un 
sabiedrības interesi par klimata izmaiņām.

1975 – interese par lidmašīnu ietekmi uz gaisa kvalitāti 
veicina izpēti par gāzu nokļūšanu stratosfērā un ozona slāņa 
samazināšanās bīstamību.
1976 – pētījumi pierāda, ka arī metāns un ozons var nopietni 
ietekmēt siltumnīcas efekta rašanos.
Atmežošana un citu ekosistēmu izmaiņas tiek atzīts kā 
galvenais faktors nākotnē ietekmējot klimatu.
1979 – otrā naftas krīze. Palielinās vides aktīvistu cīņa 
par atjaunojamās enerģijas resursu pielietošanu, ierobežot 
atomenerģētikas attīstību.
1981 – zinātnieki paredz, ka siltumnīcas efekts būs redzams 
ap 2000. gadu.
1982 – vislielākā  sasilšana kopš 1970. gada ir novērota 
1981. gadā  - kā siltākais gads vēsturē.
1987 –  Vīnes Konvencijas Monreālas Protokols uzliek 
starptautiskus ierobežojumus izmešu, kas iznīcina ozona 
slāni. To parakstīja 20 valstis 1985, bet jau 1987 tas kļuva 
par oficiālu protokolu.

This was not the first international agreement to restrict 
pollution in response to scientific advice. One notable 
example was an Antarctic Treaty, regulating activities 
on the polar continent, inspired by the IGY and signed 
back in 1959. More to the point, in 1979 the nations of 
Western Europe had adopted a Convention on Long-Range 
Transboundary Air Pollution. This pledged them to limit 
their sulfate emissions, which scientists had proved was the 
cause of destructive acid rain.

ANO Pasaules vides un attīstības komisijas (Bruntlandes 
komisijas) ziņojuma „Our common future”( Mūsu kopīgā 
nākotne) popularizēja ideju par ilgtspējīgu attīstību.

1988 – tika nodibināts (IPCC) Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC).
Responding to all these pressures, in 1988 the WMO and 
UNEP collaborated in creating an Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC). Unlike earlier conferences, 
national academy panels, and advisory committees, the 
IPCC was composed mainly of people who participated not 
only as science experts, but as official representatives of their 
governments — people who had strong links to national 
laboratories, meteorological offices, and science agencies 
like NASA. The IPCC was neither a strictly scientific nor a 
strictly political body, but a unique hybrid.

1990 – IPCC pirmajā ziņojumā teikts, ka pasaule sasilst un 
nākotnē tā turpinās silt.
1991 – ekspluadē Pinatubo vulkāns Filipīnās.20 miljoni 
tonnas SO2 nonāk atmosfērā 
Globālās sasilšanas skeptiķi uzsver, ka 20 gs, zemes 
temperatūra mainās pateicoties saules ietekmei.

ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU

4

1992 –konference Riodežaneiro sagatavo Apvienoto Nāciju 
pamatnoteikumu Konvenciju par Klimata Izmaiņām. ASV 
ignorē šo konvenciju.

the “United Nations Framework Convention on Climate 
Change”) which included targets for reducing emissions. It 
was signed at Rio by more than 150 states. The agreement’s 
evasions and ambiguities left governments enough loopholes 
so they could avoid, if they chose, serious action to reduce 
greenhouse gases.

Pieņem dokumentu Local Agenda 21, tas aptver visas 
ilgtspējīgas attīstības jomas, kas parādīja, ka ilgāk domāt 
par vidi un ekonomisko un sociālo attīstību kā par izolētiem 
laikiem vairs nevar.

1995 – Otrais IPCC ziņojums norāda, ka:

IPCC announced its conclusion to the world. While 
acknowledging many uncertainties, the experts found, first, 
that the world was certainly getting warmer. And second, 
that this was probably not entirely natural.
The 1995 IPCC report estimated that a doubling of CO2, 
which was expected to come around the middle of the 
21st century, would raise the average global temperature 
somewhere between 1.5 and 4.5°C.

1997 – Toyota - Japāna prezentē pirmo elektrisko 
hibrīdautomašīnu.
Tiek sagatavots  Kyoto protokols

1997 U.N. Conference on Climate Change held in Kyoto, 
Japan. This was a policy and media extravaganza attended 
by nearly 6,000 official delegates and thousands more 
representatives

2001 trešais IPCC ziņojums 

Answering all the objections posed by skeptics and industry 
lobbyists, the report bluntly concluded that the world was 
rapidly getting warmer. Further, strong new evidence 
showed that “most of the observed warming over the last 50 
years is likely to have been due to the increase in greenhouse 
gas concentrations.”

2003 daudzskaitlīgie novērojumi palielina bažas par ledus 
slāņa sabrukšanas iespējām.(Antarktika, Genlande) par 
juras līmeņa celšanos daudz ātrā, nekā tas bija prognozēts 
līdz šīm.
2003 - Kyoto līgums, parakstīts no lielākajām industriālajām 
valstīm, izņemot ASV,  sāk iedarboties.
Orkāns Katrīna un citas tropiskās vētras mudina uz debatēm 
par globālas sasilšanas visaptverošu ietekmi un vētru 
intensitāti.

Laika periodi globālajā sasilšanā

i nteresanti

Pēdējos 100 gados, pateicoties industriālai attīstībai, cilvēki visā pasaulē sāka lietot 
lielos apjomos fosilo kurināmo. Rezultātā par 0.9 C palielinājās planētas vidēja 
temperatūra.
Tas nešķiet daudz, tomēr pat 1 C var izmainīt kopējo planētas ainu.
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1800 – 1870, vidējā temp, 13,6, CO2 līmenis atmosfērā 
290 ppm ( miljonās daļas) 
Vēsturiski – pirmā industriālā revolūcija – akmeņogles, 
dzelzceļš, zemes nolīdzināšana ( mežu izciršana)  paaugstina 
CO2 līmeņa celšanos, cilvēku skaita pieaugums pateicoties 
lauksaimniecības uzplaukumam.
1859 – zinātnieks Tyndalls atklāj, ka gāzes bloķē 
infrasarkano starojumu. Viņš pieļauj, ka gāzu koncentrācijas 
izmaiņas novedīs pie klimata izmaiņām.
1896 – Arrhenius publicē pirmo globālās sasilšanas 
aprēķinus, kas rastos no cilvēku saražotās CO2.
1870 – 1910 Otrā industriālā revolūcija. Mākslīgais 
mēslojums, cita ķīmijas produkcija, elektroenerģija, veselības 
aprūpe veicina sabiedrības skaita pieaugumu.
1914 – 1918  I Pasaules karš, 
1920 – 1925 atklāj Teksasas un Persijas Golfa naftas 
atradnes, lētās enerģijas uzplaukums.
1930 – globālās sasilšanas tendences kopš 19. gs otrās 
puses publicētas.
1931 – zinātnieks Callendars pierāda, ka CO2 gāzes tuvina 
globālo sasilšanu.
1939 – 1945 – II Pasaules karš, galvenā kara stratēģija, 
kontrole pār naftas nozarēm.
1945 – ASV Jūras ( flotes) izpētes pārvalde uzsāk intensīvu 
izpētes darbu dažādās zinātnes nozarēs, to skaitā arī klimata 
izmaiņās.
1956 – Philips prezentē kaut ko līdzīgu globālas atmosfēras 
kompjūtera modelim.
Plass aprēķina, ka palielinoties CO2 atmosfērā, izmainās 
balanss atmosfēras radiācijā.
1957 – Pirmais Padomju satelīts tiek palaists kosmosā. 
Aukstais karš ( 1957-1958) paredz atbalstu Starptautiskam 
Geofizikas gadam, dodot jaunus atklājumus un rezultātus 
klimata izpētei.
Revelle atklāj, ka cilvēku radītā CO 2 nebūs viegli absorbēta 
no okeāniem.
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interesanti

Neapdomātās attīstības rezultātā vi-
des degradācija ir izaugusi no lokālām 
problēmām līdz globālai problēmai. 
Proti, vidē ir radušās tādas pārmai-
ņas, kas ietekmē cilvēces turpmāko 
eksistenci. Varat uzskatīt mūsu lielo 
planētu kā mazu kosmosa kuģi, kurā 
kosmonautiem jānodrošina visi nepie-
ciešamie elementi viņu dzīvības uztu-
rēšanai. Tādēļ Brundtlandes atskaites 
rekomendācijas uzsvēra nepiecieša-
mību valstīm kopīgi strādāt pie šādām 
problēmām:

1. ekonomiskās attīstības atdzīvinā-
šana; 

2. attīstības kvalitātes uzlabošana, 
vides un sociālo vajadzību, darba, 
pārtikas, enerģijas, ūdens un sanitāri 
higiēnisko prasību nodrošināšana; 

3. dabas resursu saglabāšana un 
uzlabošana 

4. populācijas pieauguma stabilizēša-
na; 

5. tehnoloģijas attīstības virzienu 
maiņa (piemēram, bezatkritumu 
tehnoloģiju ieviešana) un vides risku 
novērtēšanas uzlabošana; 

6. vides aizsardzības un ekonomiskās 
attīstības prasību integrācija valsts 
politikas un pārvaldes līmenī; 

7. globālās ekonomiskās sadarbības 
stiprināšana; 

8. starptautisko saišu stiprināšana. 

definēja šādi: «..attīstība, kas apmieri-
na pašreizējās vajadzības, neapdrau-
dot nākamo paaudžu spēju apmierināt 
viņu vajadzības.» Citiem vārdiem sakot, 
šī definīcija māca piebremzēt pārlieku 
pārspīlēto nepieciešamību pēc aizvien 
jauniem resursiem, bez kuriem patiesī-
bā mēs varam mierīgi iztikt. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs sav-
starpēji saistītas dimensijas: vides, 
ekonomiskā, sociālā. Tas nozīmē, ka 
stingras vides aizsardzības prasības un 
augsti ekonomiskie rādītāji nav pretru-
nā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst 
degradēt vidi un vienlaikus tiek nodro-
šināta augsta dzīves kvalitāte

Brundtlandes ziņojumā aprakstītas 6 
galvenās problēmas, kurām nepiecie-
šams globāls risinājums: 

1. Cilvēku populācijas straujais 
pieaugums 

2. Cilvēku nodrošinājums ar pārtiku 
3. Bioloģiskās daudzveidības samazi-

nāšanās 
4. Enerģētikas ražošana un tās radītās 

problēmas (resursu noplicināšana 
un piesārņojums) 

5. Rūpniecība (resursu noplicināšanu 
un piesārņojums) 

6. Pilsētu vide (cilvēku labklājība, 
cilvēku tiesības dzīvot tīrā vidē) 

Pirmo reizi tik augstā līmenī tika atzīts, 
ka, lai risinātu pasaules vides prob-
lēmas, visām valstīm jāstrādā kopā. 

Jau 1953.gadā 58 pasaules prestižā-
ko Zinātņu Akadēmiju 1600 zinātnie-
ki parakstīja “Brīdinājumu Cilvēcei”, 
kurā bija teikts: “...nav šaubu, ka cilvē-
ces kā populācijas neierobežota palie-
lināšanās un resursu patēriņa pieau-
gums rada nopietnus draudus Zemes 
ekosistēmai. Palielinās “siltumnīcas 
efektu” izraisošo gāzu emisija, sarūk 
ozona slānis, līst skābie lieti, tiek iz-
cirsti meži, intensīvas apsaimniekoša-
nas rezultātā noplicinās auglīgais ze-
mes virsslānis, piesārņojumu rezultā-
tā samazinās dzeramā ūdens krājumi, 
sarūk fosilo izejvielu krājumi. Tas viss 
norāda, ka cilvēce tuvojas robežai, 
kuru pārkāpjot tās tālāka eksistence 
nebūs iespējama.”

Par vienu no stūrakmeņiem mūsu nā-
kotnei mēs droši varam nosaukt ilgt-
spējīgo attīstību. Kaut arī rūpes un ba-
žas par ekosfēras prātīgāku un taisnī-
gāku izmantošanu cilvēkus uztrauc jau 
kopš 20.gs. sākuma, tikai 1987.gadā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasau-
les Vides un attīstības komisijas (nereti 
tā tiek dēvēta par Bruntlandes komisiju 
– aut.) ziņojums «Our Common Future» 
(«Mūsu kopīgā nākotne») sāka popula-
rizēt ideju par ilgtspējīgu attīstību. Val-
došā attieksme pret «attīstību» un tās 
destruktīvās sociālās un ekoloģiskās 
sekas beidzot bija kļuvušas par nopiet-
nu politiskās dienaskārtības punktu. 
Jau minētā komisija ilgtspējas attīstību 

Diemžēl toreiz šajā brīdinājumā 
neviens neieklausījās, un 1997.gada 
ANO Ģenerālsekretāra ziņojumā 
Ģenerālajai Asamblejai tika konstatēts 
sekojošais:

•	 laikā no 1980. – 1990.gadam kat-
ru gadu tika izcirsts apmēram 12,1 
miljons hektāru mežu; 

•	 20% no Pasaules 250 miljoniem 
hektāru aramzemes šodien ir nopli-
cināti tiktāl, ka vairs nav izmantoja-
mi lauksaimniecības vajadzībām; 

•	 20% no cilvēces jau šodien nepie-
tiek dzeramā ūdens. Prognozē, ka 
2025.gadā jau 2/3 cilvēces jūtami 
cietīs no dzeramā ūdens trūkuma; 

•	 saimnieciskās darbības rezultātā 
jau šodien vērojamas globālā klima-
ta izmaiņas (par 0,8°C palielināju-
sies vidējā temperatūra, radušies 
ozona “caurumi”*, par 20cm pacē-
lies Pasaules okeānu līmenis); 

•	 samazinās bioloģiskā daudzveidība 
uz Zemes – no pašlaik dzīvojošajām 
apmēram 14 miljoniem dzīvo būtņu 
un augu sugām katrus desmit ga-
dus izzūd apmēram 4-11% jeb no 
560 000 līdz pat vairāk nekā pus-
otrs miljons augu un dzīvo būtņu 
sugu; 

•	 šodien cilvēce savā saimnieciskajā 
darbībā izmanto apmēram 100 000 
toksisku vielu, kuras dabā neek-
sistē un kuru ietekme uz dzīvajām 
būtnēm un ekosistēmu kopumā ir 
maz izpētīta. Katru gadu šis skaitlis 
palielinās par pieciem līdz desmit 
tūkstošiem; 

•	 pēdējos 20 gados industriāli at-
tīstītajās valstīs ir trīskāršojies at-
kritumu daudzums. Prognozē, ka 
šodienas mazattīstītajās valstīs tas 
dubultosies nākamajā desmitgadē. 
Nepareizas apsaimniekošanas gai-
dījumā atkritumi kļūst par nozīmīgu 
vides piesārņojuma avotu. 

2007 – IV IPCC Ziņojums brīdina par acīmredzamu nopietnu 
globālās pasiltināšanās ietekmi, izmešu kalkulācija būs 
daudz par maz, lai apturētu jau esošo procesu.

Scientists did feel much more certain about a couple of 
things. First, serious effects of global warming were now 
plainly evident. Around the world they were seeing greater 
heat waves, more stormy rains and droughts, melting of 
ice and permafrost, and changes in the ranges of countless 
animal and plant species. And second, it was nearly certain 
that human emissions were partly responsible for these ever 
worse changes
……
What if the world warmed up even more than 6°C? After 
all, the IPCC was not entirely confident that it could not. Or 
what if, as some experts warned, even a 3°C rise could leave 
us with a radically “different planet”?

2007 - CO 2 līmenis atmosfērā ir sasniedzis 382 ppm, 
vidējā globālā temperatūra 14,5 C, iespējams ,ka tā ir 
lielāka kopš tūkstošiem gadu./ 1800 – 1870, vidējā temp, 
13,6, CO2 līmenis atmosfērā 290 ppm/

Prognozes pēc 100 gadiem

Paaugstinās jūru ūdens līmenis.  
21. gadsimtā par 10 - 20 cm

Nākamajos 100 gados tas var pacelties 
par 80 cm

Kūst Arktiskais ledus

Pēdējos 50 gados tas ir izkusis apmēram 
uz pusi. Tas kādu dienu radikāli izmainīs 
okeānu straumes.

Izmirst sugas.

Jūru temperatūra pieaug – dažām sugām  
(koraļļiem) tas ir letāls iznākums.

Plūdi. Sausuma periodi. Zemes 
iztvaikošana. Izmirst sugas.
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Ilgtspējīga attīstība

Cilvēce
Cilvēku populācija ir ļoti nopietns faktors zemes resursu ilgtspējībai un at-
jaunošanai. Neprognozējams pieaugums tuvākajā nākotnē var novest pie 
bīstamam sekām – kad ierobežotā telpā kāda suga pārsniedz pieļaujamās 
normas, tā sāk izmirt vai arī pati sevi iznīcināt.

Populācijas nevar pieaugt nepārtraukti, jo to ierobežo:
•	  barības resursi, 
•	  dzīvojamā telpa, parazīti, 
•	  attiecības ar citām populācijām

Sākas limitācija un populācijas lielums stabilizējas pie maksimāla indivīdu 
skaita, kas var izdzīvot konkrētos augšanas apstākļos – ekoloģisko kapaci-
tātes jeb vides ietilpību.  

Sasniedzot ekoloģisko kapacitāti, mirstība ir vienāda ar dzimstību.

Rekordliels iedzīvotāju skaita pieaugums tika fiksēts 1990.gadā, kad Zemi 
apdzīvoja par 90 miljoniem cilvēku vairāk nekā gadu iepriekš.

Visā garajā laika posmā, kopš cilvēks apdzīvo Zemi, pasaules iedzīvotāju 
skaits ir pieaudzis, taču lēni. Pirmo miljardu tas sasniedz pirms nepilniem 
200 gadiem – 1820. gadā.
Kopš tā laika strauji aug cilvēku skaits uz Zemes.

XX gadsimtā noticis visstraujākais iedzīvotāju skaita pieaugums pasaulē. Ja 
1920.gadā pasaulē dzīvoja 2 miljardi cilvēku, tad jau pēc nepilniem simts 
gadiem tas ir trīskāršojies – tagad tas ir vairāk kā 7 miljardi. Šo ļoti strau-
jo pieaugumu sauc par “demogrāfisko sprādzienu”. Prognozē, ka vēl pēc 
simts gadiem tas varētu būt no 10 līdz 14 miljardiem.

Tas, savukārt, saasina ļoti daudz problēmu, kuras uz Zemes izraisa cilvēks. 
Tās vairs nav tikai vienas valsts vai reģiona, bet visas planētas iedzīvotāju 
problēmas. Tāpēc tās sauc par “globālajām problēmām”.

Cilvēks kā jebkuras bioloģiskās sugas skaitliskais rādītājs stingri atbilst 
barības daudzumam, kas ir vides bioloģiskās ietilpības pamatrādītājs. Vien-
mēr, palielinoties vides ietilpībai, ir palielinājies cilvēku skaits. 

Cilvēces vēsturē var izšķirt trīs pasaules iedzīvotāju skaitliskā pieauguma 
periodus: 

1. Pleistocēnu beigu posms – vēlais paleolīts, kad cilvēki iemācījās no-
medīt lielos dzīvniekus un mednieki arvien vairāk paplašināja medī-
bu teritoriju, apgūstot jaunas zemes ārpus tālaika Ekumenes robežām. 

2. Bija aptuveni pirms 8. tūkst gadu, kad cilvēki sāka nodarboties ar zem-
kopību un to skaits pieauga 20 – 30 reižu. 

3.  Saistīts ar rūpniecisko revolūciju. Tas sākās 17.gs., kad manufaktūras 
ražošanu nomainīja mašinizētā ražošana, un turpinās arī mūsu dienās. 
Pirms 15 tūkst. Gadiem uz Zemes dzīvoja daži miljoni cilvēku, pirms 10 
tūkst. gadiem – ap 10 milj. Cilvēku, bet 1000. gadā p.m.ē. pasaulē dzīvoja 
ap 100 milj. cilvēku.

Resursu problēma
ūdens nav pieejams 1,1 miljardam mūsu planētas 
iedzīvotāju

piemēram, viena no piesārņotākajām upēm Eiropā ir apdzejotā Donava, kas 
tek caur 6 ES dalībvalstīm. Kā nesen brīdināja Pasaules Dabas fonds (WWF), 
ja tā (un tātad arī gruntsūdens) tiks piesārņota vēl vairāk, tad bez dzeramā 
ūdens varētu palikt 20 miljoni iedzīvotāju.’
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Vāveres ritenī

intervija ar  Māri Kļaviņu *

„Ikviens ir vienmēr vēlējies ielūkoties nākotnē. Ir visai daudzi un dažādi scenāriji kā nākotne var 
izskatīties un kādas ir mūsu iespējas to ietekmēt. Parasti nākotnes pareģojumi gan ir izgāzušies. 
Tomēr gan intuitīvie un spekulatīvie pareģojumi (piemēram, Nostradamus), gan arī mūsdienās 
izstrādātie nākotnes attīstības modeļi var sekmēt to, kas ir svarīgāks nekā precīzā zināšana kāda 
būs nākotne – mūsu rīcību un darbību, lai nākotni ietekmētu. Mēs maz mācamies no pagātnes, 
savām un citu kļūdām – nākotnes attīstības modeļi un iespējamie draudi nākotnē var būt ievērojami 
labāks motivators, nekā rīcības, kuras pagātnē ir novedušas pie acīmredzamām kļūdām.

Pieļauju, ka galvenais jautājums, kas ikvienu interesē nākotnē ir kā tas, kas notiks ietekmēs ka-
tru pašu personīgi (ir tikai racionāli atzīt, ka mēs esam savtīgi).  Tieši uz šo jomu var attiekties 
mūsu prognozes par to, kā nākotne var mainīties vide ap mums un mūsu atkarība no tās vides, kurā 
mēs dzīvojam. Un šādas ietekmes ne tuvu nav uzskatāmas par nebūtiskām. Lūkojoties pagātnē var 
konstatēt, ka cilvēka ietekmes apjoms uz to vidi, kurā dzīvojam var būt dramatiski liels.  Mūsdienu 
ziņās redzot tuksnešaino Irāku vai mūsdienu Izraēlas un Sīrijas valstu teritorijas ir vērts atgādināt, 
ka kādreiz šajos apgabalos bija auglīgi lauki, kuri baroja tā laika lielākās civilizācijas. Mūsdienu 
Libānas karogā var redzēt libānas ciedru, kas tika izmantots gan Jeruzālemes tempļu, gan feniķiešu 
flotes celtniecībai, tomēr mūsdienās šo koku birzis ir gandrīz pilnībā izzudušas.  Cilvēks ir spējis 
dramatiski ietekmēt vidi, kurā ir dzīvojis! Eiropocentriskās sabiedrības attīstība un cilvēces 
neapšaubāmais progress tajā pat laikā ir sasniegts iekarojot (apgūstot) aizvien jaunas teritorijas, 
resursus un ignorējot to, ka cilvēka darbība rada negatīvas sekas.  Par būtisku cilvēces attīstību 
ietekmējošu faktoru nākotnē (un ir prognozes pat visai tuvā nākotnē) var kļūt pieejamo resursu 
izsmelšana.  Tas var attiekties ne tikai uz enerģijas resursiem (vispirms naftu), bet arī uz izejvielām, 
no kurā mūsdienu tehnoloģiskais progress kļūst aizvien vairāk atkarīgs. 

Protams es nepretendēju sniegt atbildi un risinājumu esošajām un draudošajām problēmām. 
Varbūt tikai  izteikt visai vienkāršu aicinājumu – palūkoties uz pasauli ap mums to kopsakarībās 
un rīkoties atbildīgi. Viena no mūsdienu sabiedrības būtiskām problēmām ir vēlme risināmos 
jautājumus sadalīt un mēģināt atrisināt katru problēmu atsevišķi. Tas nekad neizdosies! Procesi, 
parādības, problēmas ir saistītas un mēģinājumi atrisināt vienu parasti neizbēgami noved pie citu 
problēmu rašanās. Diemžēl to parāda arī daudzi mēģinājumi samazināt klimata pārmaiņas. 

Atbildība nozīmē atbildību vispirms pret sevi, saviem bērniem, tautu, cilvēci.”

Vita Jaunzeme

* Dr.habil.ķīm., prof. Māris Kļaviņš
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1982. jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
1985. ķīmijas zinātņu kandidāts
1986. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1988. vadošais zinātniskais līdzstrādnieks
1991. docents
1992. ķīmijas doktors, Latvijas Universitāte
1993. habilitētais ķīmijas doktors
1993. vadošais pētnieks
1994. profesors LZA Bioloģijas institūtā
1995. profesors Latvijas Universitātē
1997. Latvijas Zinātņu Akadēmijas  

korespondētājloceklis vides zinātnē
1999. Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis
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Tā profesors Māris Kļaviņš  man rakstīja, kad lūdzu laiku 
intervijai un virtuāli izrunājām aptuveno intervijas tematiku. 
Lai vairāk izprastu ap mums notiekošos globālos un lokālos 
procesus, mums noteikti pirmām kārtām ir jāgrib par tiem 
ko uzzināt un tad tas ir jāsāk darīt. Spekulēt uz personīgo 
komfortu un „neko neredzēšanas” ērto politiku, var tikai cil-
vēki, kuru domāšanas veids nav tālu aizgājis no parazītiskā 
un degradējošā. Jo lielākās muļķības cilvēks vienmēr un vi-
sos laikos ir pastrādājis no nezināšanas Aicinu jūs veltīt kaut 
nedaudz laika no savas dzīves, lai izprastu – kas mēs esam un 
kur mēs atrodamies kopīgajā globālajā telpas un laika tīmeklī 
un kāda ir mūsu kā sugas nozīme un misija apdzīvojot šo pla-
nētu. Iesaku arī izlasīt Māra Kļaviņa, Oļģerta Nikodemusa, 
Valda Segliņa, Viestura Meleca, Magnusa Vircava un Kristi-
nes Āboliņas kolektīvo darbu: - „Vides zinātne”. 

Jauka lasāmviela tiem, kuri vēlas sevi saukt par izglītotiem 
un apdeitotiem ( update – atjaunot, modernizēt angl.) cil-
vēkiem. 

– Pasaule pēc 100 gadiem. Jūsu prognozes,  jūsu vīzijas, 
izejot no tiem faktiem un tām zināšanām, kuras mums 
šobrīd ir pieejamas.

Māris Kļaviņš: – Pirmkārt, tas, kas varētu ļoti būtiski ietek-
mēt cilvēci, tas ir – resursu pieejamība, resursu izsmelšana. 
Un galvenokārt tie resursi, kas ir vajadzīgi lielos apjomos 
cilvēces attīstībai. Bet ne mazāk svarīgi var izrādīties tādi re-
sursi, kuru nozīmību mēs varbūt tā neapzināmies, bet  tai pat 
laikā tie ir ļoti būtiski tehnoloģiskam progresam.

Piemēram, nesen Eiropas kopienā notika  diskusija par to, 
ka ir jāpalielina videi draudzīgo gaismas ķermeņu lieto-
jums. Tātad nevis kvēlspuldzes vai dienas gaismas lampas, 
bet energoefektīvās lampas. Bet, lai nodrošinātu šādu lampu 
ražošanu, Eiropas sabiedrības patēriņu vajadzībām, ir nepie-
ciešamas tāds rets elements kā Indijs (In) . Un šī elementa 
pieejamība jau pašlaik nevar nodrošināt šo lampu  ievieša-
nu un izmantošanu tikai Eiropā. Tāpat var runāt par tādām 
tehnoloģijām kā mobilie telefoni, kaut gan tas ir mazs izstrā-
dājums,  tie elementi, kas ietilpst telefonu mikroshēmās, pēc 
būtības ir pieejami relatīvi nedaudzos apjomos uz zemes un 
jau pašlaik šo tehnoloģiju attīstība lielā mērā ir atkarīga no 
šiem resursiem. Protams, ka mēs to varētu nosaukt par sīku-
miem. Tas, kas ir patiešām svarīgi, pirmkārt,  energoresursi, 
un nākošais visbūtiskākais resurss – ūdens, dzeramā ūdens 
pieejamība.

Nav jābūt ļoti lielam stratēģim, lai mēs varētu prognozēt, ka 
nākošie militārie konflikti, notiks cīnoties par ūdens resur-
siem, par ūdens pieejamību, cīnoties ar tām sekām, ko radīs 
ūdens deficīts. 

Bet, ja mēs runājam par ūdens kvalitāti, tad šeit, Latvijas 
apstākļos tas var kļūt par būtisku problēmu. Būs ievērojami 
sarukuši resursi, objektīvi būs pieaudzis iedzīvotāju skaits, 
neizbēgami būs attīstījusies patēriņu sabiedrība, un kopumā 
tie var būt tie faktori, kas jau šī gadsimta vidū var novest pie 
krīzes situācijas. 

Ir grūti vērtēt vai esošā krīze ir šīs lielās krīzes priekšvēst-
nesis, visdrīzāk, ka nē, bet runājot 100 gadu perspektīvā es 
domāju, ka šie procesi tomēr var būt ļoti būtiski.

– Jūsu redzējums sadzīviskā plānā. Kas notiks ar cilvē-
kiem? Vai viņi turpinās vairoties vai gluži otrādi, resur-
su trūkuma dēl sāks izmirt. Vai nākamajām paaudzēm 
ir jāsāk gatavoties kā kara bērniem, kuriem par glāzi 
tīra ūdens būs jāiet cīņā?

Cik iespējams ir kritiens atpakaļ, kad mēs sēdēsim pie 
svecēm, vai atgriezīsimies pie zirgiem? Riteņiem. 

Vai gluži otrādi, būs milzīgs izrāviens tehnoloģijās. Sau-
les enerģijas izmantošanā, ūdeņraža, vēja u.c. 

– Domāju, ka ļoti dramatiskam kritienam atpakaļ nevaja-
dzētu būt, ja nesākas globālie konflikti, kas, protams, arī ir 
iespējami.  Pieļauju, ka varētu būt attīstība, neizbēgami būs 
tehnoloģiskais progress, kas ļaus daudz ko izdarīt lētāk, vien-
kāršāk, padarīt mūsu dzīvi komfortablāku. Es šaubos par 
tādu ļoti būtisku kritienu atpakaļ. No otras puses, ļoti būtiski 
un dramatiski progresu var ierobežot tas, ka  jau pašlaik no-
tiekošais tehnoloģiskais progress attiecas pēc būtības uz ļoti 
nelielu sabiedrības daļu.

Tā ir : Ziemeļamerikas kontinents, Eiropas Savienība. Pārējā 
pasaule saņem, ja tā var teikt, progresa atbiras, atliekas.  Bet 
šī situācija, manuprāt, ir ne tikai netaisnīga, bet īpaši ilgter-
miņa skatījumā, nereāla. Pašlaik strauji pieaug Ķīnas, Indijas 
ekonomika. Tā ir visu cilvēku vēlme dzīvot labākā vidē. Bet 
skaidrs ir tas, ka resursi un  iespējas ir limitētas. Nevar viena 
lielvalsts pastāvēt un attīstīties uz visu pārējo valstu resur-
su rēķina. Tā nav stabila, normāla un ilgstoša pastāvēšana. 
Nekad lielās impērijas nav bijušas ļoti stabilas un mūžīgas. 
Neizbēgami šim līmenim ir jāizlīdzinās. Līdz ar to, resursu 
attīstības progresa novirzīšana uz šī līmeņa izlīdzināšanu, 
būs būtiskākais faktors, kāpēc liela un dramatiska  progresa 
iespējas  ir ierobežotas. 

– Cik pēc jūsu aprēķiniem ir tas cilvēku skaita maksi-
mums, ko planēta Zeme var uzturēt. 

– Parasti zinātnieki šādos gadījumos paskatās grāmatās. 

Bet domāju, ka cilvēku skaits vēl var pieaugt līdz ..nu...10 
miljardi...aptuveni. Tā varētu būt robeža.

Vēlme vairoties nav atkarīga no dzīves kvalitātes, drīzāk pre-
tēji. Un no otras puses, tiekties pēc kvalitatīvas dzīves– tas ir 
visai subjektīvi un vēsturiski nosacīts jēdziens. Dažādās kul-
tūrās jēdziens „dzīves kvalitāte” var ļoti būtiski atšķirties no 
tā ko, piemēram, mēs saprotam ar kvalitatīvu dzīvi.

– Patreiz ļoti izplatīti ir Amerikas standarti par dzīves 
kvalitāti –mašīna, māja, daudz apģērba, daudz ēdiena. 
Nav moderni taupīt. Tāpēc jautājums par taupīšanu. Kā 
jūs skatāties uz šādas attieksmes popularizēšanu, lai 
cilvēki padziļināti izprastu taupīšanas jēgu. 

– Varbūt šeit svarīgākais būtu cits aspekts. Kas tad ir šī 
kvalitatīvā dzīve? Visi šie aksesuāri –vai tie ir vajadzīgi? 
Cik tad ļoti pēc būtības tas ir vajadzīgs? Un šī patēriņa 
kultūra, kura pastāv. Taupīšana, pēc būtības,  jau ir viens 
no šī pār-patēriņa  elementiem, kad sabiedrībā mākslīgi 
tiek mēģināts kaut ko ierobežot. Bet jau pašā pamatā šī 
nostādne ir mazliet greiza. Sabiedrībai ir jāpērk preces, lai 
būtu ekonomiskā attīstība, lai būtu darbs. Tie pēc būtības 



intervija
– Ar mašīnu braucu ļoti reti. Pārvieto-
jos ar sabiedrisko transportu. Neleju 
ārā vakarā neizdzertu kafiju, dzeru to 
nākamajā rītā ( smaida).

– Vai tādejādi jūs domājat par vidi 
vai par savu personīgo budžetu?

– Jā, drīzāk gan taupības dēļ. 

– Vai tādejādi, pateicoties šai krīzei, 
mēs kļūsim zaļi gribot negribot?

– Jāsaka, ka es to darīju arī pirms krīzes. 

– Kā jūs audzināt savus bērnus? 
Vai viņi izprot ko nozīmē būt videi 
draudzīgiem? Un ko vispār nozīmē 
šis jēdziens „dzīvot videi draudzī-
gi”? Šobrīd tas ir kļuvis gandrīz vai 
par modes vārdu.

– Es diezgan bieži ar pārsteigumu kon-
statēju, ka mūsu izglītības sistēma pil-
nīgi bezcerīga nav. Mani bērni man šad 
tad aizrāda:- tēti, kāpēc tu tā dari? Tu 
taču pats māci to un to, runā to un to, 
bet tagad tu dari pavisam ko citu...

– Vai iznāk, ka jūsu bērni jūs audzi-
na?

– Šad tad viņi mani audzina. Jā. 
(smaida)  

– Tad jau labākie mūsu skolotāji ir 
mūsu bērni.... 

– Jā, viņi neļauj palikt vienaldzīgiem.

PAR NANOTEHNOLOĢIJĀM 

– Vai attīstība nanotehnoloģijās ir 
pozitīva lieta un varētu daudzas lie-
tas atrisināt, vai arī tas ir neprogno-
zējami un  cilvēcei pat bīstami? 

Māris Kļaviņš: – Zinātnē pastāv iek-
šējā vērtību sistēma un augstākā vēr-
tība ir kaut kas jauns. Tātad ir princi-
piāli svarīgi zinātnes pētījumu mērķis 
un tas ir - radīt kaut ko jaunu. Kas var 
būt jauna prece. Jauns produkts. Jauns 
ierocis. Jaunas zināšanas. Tas ir galve-
nais darbības pētījumu rīcības mērķis. 
Bet, tas ko pasaka vides zinātne, ir tas, 
ka tomēr ievērojami svarīgāk par to, 
ka producēt kaut ko jaunu, kādu jaunu 
elementu šajā vāveres, patēriņa ritenī, - 
ir strādāt tā, lai tas jaunais vismaz būtu 
nekaitīgs. Lai tas vismaz neradītu tiem, 
kuri to izmanto tuvākā un arī tālākā 
nākotnē, kādas iespējamas negatīvas 
sekas. 

Tomēr mēs visi zinām, ka šis spiediens 
no vienas puses gan no zinātnes, gan no 
patēriņa vides, gan militāri rūpnieciskā 
kompleksa, kas ir galvenais zinātniski 
tehnoloģiskā progresa virzītājs, globā-
li joprojām ir tik milzīgs, ka šie jaunie 
izstrādājumi, kas tiek radīti, jau tiek 
radīti bez šīs 100% pārliecības, ka pa-
tiešam tas jaunais būs nekaitīgs. 

Tās pašas mobilās tehnoloģijas. Nu nav 

nevienam 100% pierādījumu, ka mobi-
lie sakari, pastāvīgi mūs apstarojoši ar 
attiecīga viļņa garuma elektromagnē-
tisko starojumu, tiešām ir pilnīgi ne-
kaitīgi. Nav šādu pierādījumu. Tajā pat 
laikā tas ir milzīgs bizness, protams, tās 
ir ļoti būtiskas vērtības un mēs visi tās 
izmantojam. Un tajā pat laikā ir diez-
gan skaidri zināms, ka šīs ietekmes var 
parādīties pēc kādiem 15 gadiem.

Mēs esam tieši tādā pat situācijā, kā 
tajā laikā , kad, piemēram, tika uzsākti 
radioaktivitātes pētījumi, gan cilvēka 
genoma attīstība, gēnu inženierija, bio-
tehnoloģiskie risinājumi, un tā tālāk. 

Šis progress, izpēte, rada jaunu produk-
tu ražošanai un izplatīšanai. Tas virzās 
pēc tā paša principa, kas ir pastāvējis 
visas cilvēces pastāvēšanas garumā. 

Piemērs. Vispirms attīstījās jaunais, 
brīnišķīgs insekticīds DDT.  II Pasau-
les kara laikā tas bija līdzeklis, kas 
patiešām ļāva apkarot tīfu, tas būtiski 
samazināja amerikāņu karavīru mirs-
tību, iebrukuma laikā Dienvidaustru-
māzijā, un pēc tam tas bija ļoti spēcīgs 
līdzeklis malārijas apkarošanai. Bet ir 
metode, kas ir pieejama, kas ļauj, kas 
paver iespējas novērtēt – vai patiešām 
šis jaunais produkts neradīs kaut kā-
das nepatīkamas sekas. Un runājot par 
šīm nanotehnoloģijām, šī situācija, šī 
metodoloģija, kā pieiet šim jaunumam, 
ir tieši tāda pati kāda tā ir pastāvējusi 
visas cilvēces pastāvēšanas laikā un tas 
iespējams var būt ļoti riskanti. Vai tas 
tā patiešām būs?  - to neviens nezina. 

– To neviens nezina un mēs paši kā 
eksperimenta trusīši izmēģinām uz 
sevis jaunās tehnoloģijas lai pēc  kā-
diem gadiem 15 –būtu skaidrs, vai ir 
bīstami vai tomēr ir paveicies....

– Jā, tieši tā. 

Jautājumi par šīm gēnu inženierijas 
metodēm, pēc būtības šie riski ir acīm-
redzami, tomēr reālā politiskā situāci-
ja un tas kā šī faktiskā virzība pastāv, 
drīzāk jau nozīmē to, ka šis spiediens 
uzsākt, ieviest, izmatot šos gēnu inže-
nierijas produktus ir tik liels, ka nekā-
das ietekmes un iespējamās negatīvās 
sekas pēc būtības netiek ņemtas vērā. 
Kaut arī tiek strādāts pie šo nanotehno-
loģiju ietekmes izpētes, tajā skaitā arī 
Latvijā, tomēr, šīs reālās sekas ir diez-
gan grūti prognozēt. 

– Vai cilvēki spēs pielāgoties arī kli-
mata pārmaiņām? Vai varētu gadī-
ties, ka tieši šīs mūsu pielāgošanās 
spējas ļaus cilvēkiem izdzīvot arī 
augstas radiācijas apstākļos? Vai 
arī pie milzīgiem ķīmiskiem piesār-
ņojumiem? Vai šādas prognozes va-
rētu cilvēci optimizēt?

– Protams pielāgošanas kapacitāte cil-
vēkam ir neapšaubāmi ļoti liela. Bet 
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jebkurš pielāgošanās, jebkurš adaptā-
cijas process nozīmē to, ka organisma 
būtiski resursi tiek patērēti tieši šim 
pielāgošanās procesam. Līdz ar to, pie-
lāgošanās pret kaut kādu vielu iedar-
bību ir saistīta ar to, ka tiek nomākta 
organismā imūnsistēma. Tātad imuni-
tātes barjeras kļūst vājākas un tipiskas, 
piemēram, var kļūt izpausmes, kuras 
nav tieši saistītas ar šo konkrēto stresu. 
Tās var būt tipiskas saaukstēšanās, ku-
ras sekas var būt ar pilnīgi citu rakstu-
ru. Populācijas pielāgošanās iespējas 
kā likums saistās ar to, ka var izrādīties 
mazāk piemēroti un mazāka izturīgi. 
Sekas  - kādas atsevišķas tautas( tautu)  
bojāeja, noteiktu iedzīvotāju grupu, re-
ģionu bojāeju, līdz ar to cilvēku skaita 
samazināšanos.

– Ja visas tehnoloģijas sākotnēji 
tiek izstrādātas kara industrijas  va-
jadzībām, kāpēc šī tēma – kara ne-
gatīvā ietekme uz vidi – netiek skar-
ta un aktualizēta visvairāk?

– Domāju, ka tā tiek saistīta. Piemēram, 
pēc tam kad amerikāņi Dienvidslāvijas 
teritorijā izmantoja urāna ieročus, tas 
tika ļoti plaši pētīts un analizēts. Līča 
kara dažādas vides sekas, tagad, pie-
mēram, aktuāls ir jautājums jūrās ap-
glabātie dažāda veida ieroči, pirmām 
kārtām ķīmiskie ieroči, to iespējamas 
sekas, šie jautājumi tiek pētīti diezgan 
pamatīgi.

– Jā, bet tas vairāk saistās ar pagāt-
ni. Nekad netiek aktualizēta tēma, 
ka karadarbību kā tādu vajadzētu 
samazināt – tagad un tūlīt, jo tas ir 
ļoti dramatisks kaitējums apkārtē-
jai videi. Sabiedrība par to tā deli-
kāti klusē... Kāpēc, piemēram,  kara 
tehnoloģiju attīstīšanai paredzētie 
līdzekļi , nevarētu tikt izlietoti da-
bas resursu atjaunošanai? Kāpēc 
par karadarbības sekām uz vidi mēs 
runājam pagātnes aspektā, bet ne-
kad tagadnes un nākotnes?

Kāpēc neviena valsts, kas ir iestāju-
sies pret Globālo sasilšanu, nav ie-
stājusies pret karadarbības vai kara 
tehnoloģiju samazināšanu un ap-
turēšanu? Kāpēc šis jautājums nav 
ieslēgts Kioto protokolā? Vai tas ir 
tabu?

– Es nedomāju, ka tas ir tabu...Par to 
tiek runāts, bet citos līmeņos. Kaut vai 
piemēram, cik cilvēkus varētu pabarot 
ar tiem līdzekļiem, kaspatreiz tiek iz-
tērēti militārajam darbībām Irākā. Ir 
zināms cik maksā viens lielgabala šā-
viņš, ko Izraēla izšauj uz Palestīnu. Sa-
līdzinoši, viena Gazas joslas iedzīvotāja 
ienākumi gadā atbilst dažu šādu šāviņu 
summai....

– Vai Kioto protokolā jebkad ir 
pieminēts, ka militārās darbības 
un militāro eksperimentu ietekme 
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jādara viss iespējamais. Ir nepieciešams investēt, lai šis sekas 
samazinātu. 

Līdzekļu pārdale globāli jau notiek. Bet šo ieguldījumu re-
zultāts varētu būt ievērojami lielāks, ja līdzekļi netiktu iz-
mantoti, piemēram, nosakot augstus nodokļus degvielai, 
nosakot emisiju tirdzniecību shēmas, bet līdzekļus tiešā vei-
dā, piemēram, ieguldītu trešās pasaules valstu iedzīvotāju 
veselības aprūpē, izglītībā, enerģētikas infrastruktūras attīs-
tībā. Gan trešās pasaules valstis, gan arī attīstības ceļu ejošās 
valstis,  un šajā skaitā arī  es gribētu pieskaitīt arī ES jaunās 
valstis. ES enerģētikas politika, klimatu pārmaiņu politika,  
manuprāt, ir kardināli nepareiza. Un šo pozitīvo efektu, kas 
ļautu samazināt cilvēku ciešanas, kas ļautu samazināt badu, 
trūkumu gan pašlaik, gan tālākā nākotnē, būtu iespējams 
sasniegt ieguldot tieši  konkrēto problēmu risināšanā. Un 
tā nav tukša diskusija, piemēram, runājot par vakcinēšanās 
problēmām pret infekcijas slimībām, AIDS apkarošana, kas 
jau pašlaik ir miljonu cilvēku nāves cēlonis. Ūdens apgādes 
tehnoloģiju izstrāde, kas būtu adekvātas konkrētajiem reģio-
niem u.t.t.

– Ko cilvēks var darīt savā ikdienā? Jo, ja jautājumu 
paceļ pārāk globāli, tad neviens tā īsti nevar ne aizlēkt 
līdz tam globālajam, ne aizlidot. Ja mēs nolaižamies uz 
zemes līdz mūsu ikdienas paradumiem, ko es, ko mana 
ģimene varam darīt un kas būtu jādara, lai mēs varētu 
saglabāt to, kas vēl šobrīd ir glābjams?

– Rīcībām pirmkārt ir jābūt racionālām. Skaidrs ir tas, ka 
enerģija ir jātaupa. Tie ir tie pasākumi, kurus pēc būtības 
var darīt ikviens. Piemēram, mēs katru rītu redzam mašī-
nas, kas stāv sastrēgumos un kā likums ved vienu cilvēku uz 
Rīgas centru. Pēc tam tas viens cilvēks sekmīgi ceļo atpakaļ. 
Savienotajās Valstīs, piemēram, diezgan lielā mērā pateico-
ties enerģētikas krīzei, cilvēki, kuri dzīvo atsevišķās mājās, 
sarunā savā starpā, ka vienā virzienā braucot sasēžas vienā 
mašīna vairāki kopā. 

– Vai tas būtu jūsu aicinājums Latvijas iedzīvotājiem?

– Tā varētu būt. Pavisam vienkāršs risinājums. Visas gudrās 
pamācības, ka elektrība izejot ir jāizslēdz un krāniem ir jābūt 
saremontētiem. 

– Tagad gan to laikam darīs visi, jo pienāks „skaisti” rē-
ķini.

– Jā. Bet krīzei, jebkurai krīzei,  ir arī savi pozitīvie aspekti. Ja 
mēs runājam par nacionālo atbildību un to, kas attiektos uz 
cilvēkiem  - tā būtu piemērošanās klimata pārmaiņām. Ne tik 
daudz investīcijas ieguldot klimata pārmaiņu mazināšanai, 
pie kurām mūsu rīcībspēja šobrīd ir visai nosacīta. Jo klimata 
pārmaiņas būs. Pat,  ja nebūs klimata pārmaiņas, būs dabiski 
notiekošas dabas kolīzijas. Latvijā pēc būtības nav bijuši lieli 
plūdi. Bet plūdi tā ir parādība, kura ir neizbēgama. Tā sauca-
mie 100 gadu plūdi. Tie ir plūdi, kas notiek reizi 100 gados. 

– Vai jūs aicināt visus iepirkt laivas?

– Var arī laivas ( smejas) , bet te galvenais nebūt radikāli stul-
biem un necelt māju tur kur tas ar likumdošanu ir aizliegts. 
Un aizliegts pamatoti. Upju palienu pļavās, kāpās, Kurzemes 
stāvkrastu tuvumā, kur neizbēgami turpināsies viņu noska-
lošanās. Ir pat iespējams aprēķināt pēc kāda laika un kādā 
apmērā kas būs noskalots. Vēju ģeneratori, tas būtu viens 
no adaptācijas pasākumu risinājumiem, kurus ir ļoti svarī-
gi nodrošināt, piemēram, lauku slimnīcās. Vētru gadījumos, 
krīzes gadījumos utt. Ir vesela rinda šādu ļoti konkrētu pasā-
kumu, kas var attiekties gan uz Valsti, pašvaldībām, gan uz 
katru cilvēku. 

– Kā jūs pats personīgi ievērojat videi draudzīgu dzīves-
veidu savā ikdienā?

i ntervija
ir viena liela vāveres riteņa elementi.

Ir cilvēki, kuri atrodas ārpus šī vāveres riteņa, ir cilvēki,  kuri 
mēģina izkļūt no tā, no šīs nemitīgās aprites un skriešanas. 
Un ja mēs domājam tādā ilgtermiņa perspektīvā, ka tieši tāda 
virzība varētu būt vispareizākā un visracionālākā.

– Ja es pareizi saprotu, tad jūsuprāt šobrīd tā īsti šo vā-
veres riteni neviens nevar vairs apturēt? Tas ir uzņēmis 
ātrumu un kursu un apstāties nevar. Bet ko darīt tiem 
„trakajiem” vides aktīvistiem, kuri tomēr cenšas ko 
glābt, jo viņi ir izlekuši no tā ārā un redz tā ripošanu, 
un, manuprāt, uz leju. Vai viņiem un viņu aktivitātēm 
ir kāda jēga?

– Tam jēga ir. Tas ir demonstrēšanas piemērs, tam, ka tomēr 
dzīve var būt citādāka, vērtības var būt citādākas, un ka dzī-
vojot stipri citādāk, cilvēks var būt laimīgs un pašpietiekams.

PAR GLOBĀLO SASILŠANU
– Ir jau tradicionāli izveidojušies divi virzieni – viens, ka 
Globālā sasilšana ir cilvēku aktivitāšu rezultāts un otrs, 
ka tas ir objektīvas dabas procesu sekas  – piemēram 
Saules aktivitātes rezultāts, Zemes kustība kosmiskajā 
telpā utt. Kāda ir attīstība Globālai sasilšanai? 

Māris Kļaviņš: –  Ja mēs runājam par zinātnisko vidi un 
tie ir vairāki 10 000 zinātnieki, kuri ir iesaistīti klimata pēt-
niecībā, faktiski, vienprātība par tiem faktoriem kas ietek-
mē klimata pārmaiņas, ir ļoti izteikta. Esošās klimata pār-
maiņas dominējoši ir cilvēku izraisītas. Tajā pat laikā, ļoti 
būtiskas var būt cita mēroga un līmeņa (ne globāli) noritoši 
procesi, kuri var ietekmēt kopīgo ainu. Periodiski noritoši 
procesi. Prognozes visos gadījumos, tomēr ir visai sliktas,. 
Pēc Nostradamusa pareģojuma, mēz varam izsecināt jebko. 
Kas būs tas melnais cilvēks, aizjūras karaļvalstī, kas izsauks 
viņas bojāeju?

Mani iepriekšējo gadu pētījumi, kā ir mainījies sniega segas 
raksturs, tam ir izteikts periodiskums. Intensīvs sniega se-
gums nomainās ar zemu sniega segas periodu  - periods 20 
– 27 gadi. Līdz ar to es kā Nostradamus varu teikt, ka 2008. 
gadā sniega daudzums būs liels. Nenoliedzami tas ir dabisks 
process. Un tiem ir liela nozīme. Skaidrs, ka Ledus laikmetu 
noteica dabiski noritoši procesi. Un tomēr ietekmes atbildī-
ba par esošajiem procesiem, diezgan viennozīmīgi ir cilvēku 
rokās. 

– Kur mēs nonāksim? Kas būtu jādara? Un kam būtu 
jānotiek, lai šis process varētu apstātos?

– Mans personīgais viedoklis ir vairāk saistīts ar Latviju, ko 
mēs varam te uz vietas izdarīt. Un kāda varētu būt mūsu at-
bildība. Mēs zinām, ka pasaulē ir pieņemts Kioto protokols. 
Pēc Kioto vienošanās ir dažādi lēmumi par CO2 emisiju sa-
mazināšanu  utt. Man viedoklis varētu būt stipri nezaļš, bet 
konkrētajā situācijā, lai mazinātu siltumnīcas gāzu izmešus, 
mazinātu cilvēku ietekmi, ļoti koncentrēties uz kaut kādām 
īpašām aktivitātēm varbūt gandrīz nav vērts.

No tām aktivitātēm, kuras varētu būt būtiskas un kuras va-
rētu būt patiešām kaitīgas, īpaši atzīmējams būtu Ivara God-
maņa plāns uzsākt mežu izciršanu. Latvija pašlaik ( pateico-
ties mežu apjomiem) vairāk saista CO2 nekā izdala apkārtējā 
vidē. No otras puses, Latvija nav bijusi valsts ar attīstītu rūp-
niecisko ražošanu, iedzīvotāju blīvums Latvijā ir uzskatāms 
par ļoti zemu ( Eiropas mērogos), līdz ar to mūsu atbildība 
esošajās klimata pārmaiņās ir visai ierobežota. No otras pu-
ses, ja mēs runājam par tām politiskajām aktivitātēm, kuras 
pastāv globāli, kuras pastāv Eiropas Savienībā, man viņas 
šķiet visai apšaubāmas un vairākos gadījumos pat neparei-
zas. Protams, klimata pārmaiņas radīs negatīvas sekas un ir 
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uz Globālo sasilšanu varētu būt 
tik milzīga, ka to būtiski vajadzētu 
samazināt? Šobrīd manā izpratnē 
visabsurdākais ir tas, ka mēs kā val-
stis cenšamies aizsargāties viena no 
otras, kaut gan laiks ir pienācis, lai 
kopīgiem spēkiem glābtu planētas 
resursus un cilvēces izdzīvošanu uz 
tās....Kā visām valstīm rūpēties par 
, piemēram, dzeramā ūdens sagla-
bāšanu. Vai kāda Valsts jebkad ir 
izteikusi šo priekšlikumu: - samazi-
nāt militāro bruņošanos, lai saglāb-
tu Dabas resursus? 

– Valsts kas šādu aicinājumu izteica 
savulaik bija PSRS. Tā bija galvenā cī-
nītāja par mieru (smaida) .Tā aicināja 
samazināt visiem militāros budžetus, 
samazināt kodolieroču ražošanu,  u.t.t.  
Brežņeva  politika uz to tika bāzēta, bet 
tas, protams, bija tukšas deklarācijas  - 
tās bija afišas ar ko aizklāties, lai varētu 
to ēnā attīstīt Padomju militāro poten-
ciālu. 

– Bet vai kāds to jebkad ir darījis 
nopietni?

– Nē, Kioto protokolā nav šī tēma aiz-
skarta. 

– Vai nebūtu laiks, jūsuprāt, šo jau-
tājumu  pacelt starptautiskā vidē un 
runāt par vides aizsardzības priori-
tātēm? Piemēram, līdzīgu protoko-
lu, kāds šobrīd ir Kioto... Un vai tā 
būtu lielāka politiskā muļķība un 
naivums, ja kāda Valsts nāktu ar 
šādu pierosinājumu? 

– Noteikti tas būtu jādara. Bet ..... 
Ņemot vērā pašlaik pastāvošo poli-
tisko kultūru un tādi politiķi, kādi 
ir Latvijā, pamatā tādi paši ir visur 
citur pasaulē....Pamatvilcienos. 
(smaida) Es domāju, ka šādā vidē 
šāds priekšlikums attiecīgi arī tiktu 
uztverts.

PAR ZELTA ZIVTIŅĀM
Māris Kļaviņš: –  Zelta Zivtiņa, tas ir loti smags jautājums....ja neapdomīgi ko 
vēlas , tad tas var beigties visai bēdīgi.. ( smejas) Bet ja tas attiektos uz mani – vē-
lēšanās būtu:-  laba veselība, garš mūžs.

– Vai jūs negribētu būt nemirstīgs?

– .....Laikam gan nē.. (smaida) Vai jūs esat lasījusi Svifta  „Gulivera ceļojumi”?

Kur viņam ir attēloti šie nemirstīgie cilvēki...izlasiet...

Es varētu vēlēties būt laimīgs. Tā būtu dzīve, kurā nebūtu tā ko mēs saucam par 
stresu. Kurā es saņemtu to, ko es vēlos. 

– Bet vai bez stresa mūsu dzīve nepaliktu visai garlaicīga? Mīlestība taču 
arī ir stress...

– Jā.... un tomēr, katram vecumam ir savas prioritātes (smejas) Otrā velēšanas 
varētu būt tāda vispārīgāka – sabiedrībai es vēlētu kara izbeigšanos. Miers uz pa-
saules varētu atrisināt ļoti daudzas citas problēmas. 

3 vēlēšanās :- Planētas apmērā es vēlētu lai tā saglabātos. Lai saglabātos neskartas 
vietas, kurās vīruss, vārdā cilvēks nebūtu nokļuvis...(smaida) 

– Bet kas notiktu ja Planēta kļūtu divas reizes lielāka? Vai tad tas nebūtu 
risinājums, ka visiem pietiktu visa kā? Upju divas reizes vairāk, zemes divas 
reizes vairāk, svaiga gaisa divas reizes vairāk...

– Tomēr dabaszinātniskā pieeja man neļauj šādi fantazēt (smejas) 

– Bet Zelta Zivtiņai taču nav nekāda sakara ar dabas zinātni...

– Labi, bet tādā gadījumā Planēta attālināsies no Saules un neizbēgami kļūs auk-
stāka. Tas neder....un ceturtā vēlēšanas man tomēr nav, lai palielinātu Sauli...
(smejas) 

Pēcvārda vietā

„Iedzīvošanās kāre izlaupa ne tikai dabas bagātības un intelektuālās spējas, tā samin kājām garu. Nevis domātājs un at-
zinējs tiek cienīts, bet gan pircējs un pārdevējs. Zviedrijas karaliene Kristīne sarakstījās ar Paskālu un Dekartu. Ka šodien 
personības, kas nostājušās valdības priekšgalā, sarakstītos ar filozofiem, grūti iedomāties.”

Zenta Mauriņa
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Izvirtība.
Vai planēta Zeme ir jau „norakstīta” kā neatgriezeniski sa-
bojāta, piesārņota un nekvalitatīva vieta cilvēka izdzīvošanai 
nākotnē? Kāpēc mēs, cilvēki, kas ir spējīgi paredzēt un modu-
lēt nākotni, mainīt tagadni, analizēt pagātni, iejaukties dabas 
procesos, radīt, iznīcināt, sapņot, ... kāpēc mēs atsakāmies 
ieraudzīt lietas tādas, kādas tās ir patiesībā un ļaut dabas li-
kumiem darboties mūsu pašu labā, jo tas ir vispareizākais un 
visloģiskākais veids kā izdzīvot.. Kāpēc mēs savas apdāvinā-
tības augstprātībā neredzam pašu būtiskāko, tomēr pamanā-
mies mūrēt akmeni pie akmens Muļķības slavināšanai?...
Tikumība katrā gadsimtā ir tērpusies atšķirīgi. Tikumība, 
protams, ir gaumes lieta. Tāpat kā izvirtība.
Mēs atklāti piekopjam absurdu un perversu izvirtības pavei-
du: savu iegribu fetišismu.

Pēdēja izvirtības pakāpe – ir - nodoties tai atklāti.- Sallente

Žēlums.
Ir aizkustinoši redzēt, kā pensionēta kundze baro baložus. 
Vai tas ir žēlums? Domāju, ka nē. Tas vienkārši ir skaisti. 
Pieradināt baložus. Censties pieradināt kādu, kurš nekad tev 
nepiederēs.
Ir aizkustinoši, kad tantes baro pamestus kaķēnus. Vai tas ir 
žēlums? Nē. Tā ir mūsu atbildība.
Ir skaisti un reizē nožēlojami, kad mēs visiem iespējamiem 
līdzekļiem paildzinām kāda nāvi, turot tos pieslēgtus pie 
mākslīgām nierēm un mākslīgām plaušām. Vai tas ir žēlums? 
Nē. Tas ir egoisms.
Žēlumam ir visdažādākās izpausmes, bet parasti tas ir visai 
nožēlojami, jo savā pamatbūtībā, mēs žēlojam paši sevi. 
Bet kāpēc mēs nežēlojam sevi, kad izcērtam mežus nākotnes 
greznības vīziju vārdā, kad mēs piemēslojam upes un ezerus 
un pēc tam dzeram ūdeni, kas vairāk grauj mūsu veselību 
nekā veldzē slāpes, kad mēs iepērkamies, pārēdamies, šķēr-
dējam un uzdzīvojam ar Jaungada salūta bezjēdzīgo un indī-
go daudzkrāsainību?
Tāpēc, ka mūsu žēlums nes muļķības zīmogu un mēs esam 
zaudējuši spēju atšķirt būtisko no nebūtiskā.

Žēlums - mīlestības imitācija.  Gorkijs

Taupīšana.
Šis vārds un tā locījumi un dažādi salikumi pēdējā laikā parā-
dās aizvien biežāk un tikai kā ekonomiskās krīzes sastāvdaļa. 
Diemžēl.
Ja būtu iespēja patīt lenti atpakaļ, tad būtu skaidrs, ka krīze 
sākās tad, kad cilvēku galvās tika „ielikta” doma, ka Planē-
ta Zeme ir milzīga un tās resursi ir bezgalīgi un neizsmeļami 
un ka cilvēks ir radīts pēc Dieva ģīmja un līdzības un viņš ir 
Dieva vietnieks zemes virsū. Tajā brīdī sākās visu iespējamo 
krīžu un mūsu lēnu beigu sākums.
Pasaule ir bezgalīga, bet kādā savādāka redzējumā. Mūsu fan-
tāzijas, mīlestība un sapņi ir bezgalīgi. Mūsu muļķība arī .
Viss pārējais, kas mums var būt noderīgs izdzīvošanai, ir ga-
līgs.
Pēdējās simtgades ārprātīgā izšķērdība un cilvēku slimīgā 
tieksme apmantoties ir sasniegusi kulmināciju visā pasaulē 
un kļuvusi par normu , lai pierādītu katra indivīda spēju kon-
kurēt psihoemocionālajā izrādīšanās šovā. Ārišķības teātris ir 
sasniedzis savu apogeju. 
Dekorāciju izejmateriāli drīz beigsies, bet tieksmes pēc grez-

nības paliks mūsu galvās un tieksmēs. Pasaule būs bei-
gusies, bet fantomi paliks. Un ja tic, ka domas spēj ma-
terializēties, tad pienāks brīdis, kad mums būs intensīvi 
jārada jauna pasaule. Vai tās būs labāka vai sliktāka par 
veco – to rādīs laiks. Pagaidām mēs turpinām uzdzīvot un 
fantazēt par labklājību, veselību un gaišo nākotni, para-
lēli katru rītu berot aizvien vairāk indes mūsu „brokastu 
kafijā”.
Neprātīgā aizdevumu politika ( lasi: domāšanas vieds) 
un dzīvošana uz parāda, atstājot nākamās paaudzes pie 
tukšas bļodas un iztērētiem dabas resursiem, rada izjū-
tas, ka Planēta Zeme ir norakstīta kā iztērēts, nolietots un 
uz pārpalikuma politiku vērsts objekts. Te vairs nav ko 
glābt, tāpēc labāk turpināt, lai nezaudētu jauko un melīgo 
ilūziju, ka viss taču ir kārtībā.
Vai tiešām?

Izdzīvošana.
Izdzīvošana ir auksta, bez politiskās un seksuālās piede-
rības, bez dvēseles un principiem. Tas ir pamatinstinkts, 
kas darbojas neatkarīgi no mūsu audzināšanas un ma-
nierēm. Intelekts un emocijas klusē, kad organismam ir 
jāpieņem lēmums par „būt” vai „nebūt”. 
Mēs visi varam skaisti un liriski apspriest tēmu kā mēs 
varētu/nevarētu izdzīvot bez draudzības un mīlestības. 
Bez mākslas, bez kultūras, dzejas....
Absolūti droši, ka varētu.
Ja mēs cilvēkus novedam līdz izdzīvošanas instinkta ak-
tivizēšanai, viņos pamostas zvērs. Un zvēriem vajag tikai 
dažas lietas: ēst, dzert, gulēt, pāroties. Mocarts viņiem ir 
tikai troksnis. Tāpēc būsim uzmanīgu un nemodināsim 
ne sevī, ne citos zvērus.
Jautājums:
Kā var izbeigt planētas piesārņošanu?
Nekādi.
Kamēr uz tās dzīvos cilvēks, šis process ir neiespējams 
un utopisks.
Varbūt pie apstākļiem, kad cilvēka smadzeņu darbība un 
loģiskās domāšanas procesi varētu uzlaboties, būtu iespē-
jams to /piesārņojumu/ palēnināt, tomēr kaut kādā mis-
tiskā un neizskaidrojamā veidā, cilvēks nekļūst gudrāks. 
Cilvēka smadzeņu darbība ir būtiski paātrinājusies, bet 
paātrinājums nav devis uzlabojumus kvalitatīvā aspektā.

Cerība
Un tomēr paliek cerība. Tas ir kā sapnis, ka mēs iespē-
jams kļūdāmies, bet visas kļūdas kaut kādā veidā būs 
iespējams izlabot. Cerība, ka saprāts, sirds un intuīcija 
mums pateiks priekšā un mēs pamodīsimies ar skaidru 
galvu un patiesu vēlmi pēc skaistā. 
Dabas skaistums ir tik absolūts un mistisks, ka visi pārē-
jie mākslas darbi šķiet tikai neprasmīgi pakaļdarinājumi. 
Mīlestība uz skaisto ir ielikta mūsu gēnos. Tas nozīmē, ka 
arī mūsu gēniem ir jābūt skaistiem.
Es ceru un ticu, ka mēs, cilvēki, vēl neesam pazaudējuši 
savas saknes un asins balsi, kas mums liks ieklausīties 
dabā. 
Es ceru, ka cilvēks kā Dabas sastāvdaļa ir radīts, lai to 
neiznīcinātu. Jo ja tā nebūtu, tad es neredzu loģiku tajā 
ko sauc par Dabas likumiem. Un, ja tā būtu, tad viss kļū-
tu neloģisks un bezjēdzīgs. Es ticu, ka nav mazu un lielu 
lietu. Es ticu, ka nav nejaušību. Es ticu un ceru, ka mēs 
cilvēki atradīsim īsto un pareizo ceļu.

Vita Jaunzeme

Izvirtušā prāta filozofija f ilozofija
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Labāk zīle rokā...

Autore: Elīna Pinta
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Santa Šakeļa

Cilvēces 11.stunda ir pēdējais brīdis, kad 
mēs vēl varam apturēt šo skrējienu pretī 
ekoloģiskajai katastrofai.

2007. gadā uzņemtā dokumentālā filma vēsta par to, cik 
katastrofālā situācijā šobrīd atrodas mūsu planēta. Cilvēki 
uz zemes ir ieradušies un paņem no dabas daudz par 
daudz, lai tā turpinātos. Filmas “11. stunda” producents 
ir plašākai publikai pazīstamais aktieris Leonardo Di 
Kaprio (Leonardo di Caprio). Notiekošo šobrīd mūsu 
planētā raksturo vairāk kā 50 vadošie zinātnieki, domātāji 
un līderi.

Filma ir piemērota plašai auditorijai, bet visvairāk tā 
tika vērsta uz jauniešiem, jo tieši viņi visnopietnāk 
izjutīs Zemes sasilšanas sekas. Tieši šī iemesla dēļ 
lai popularizētu piesārņojuma problēmas aktualitāti 
jauniešu vidū, laikraksts Diena, SEB Unibanka, Latvijas 
valsts meži un Forum Cinemas kopīgi rīkoja akciju “Ideja 
- Cilvēki - Pārmaiņas”. Projekta ietvaros organizatori 
piedāvāja vidusskolēniem no visas Latvijas bez maksas 
noskatīties filmu “11. stunda” par globālās sasilšanas 
krīzi pasaulē. Jau pirmās nedēļas laikā jau vairāk nekā 
tūkstotis skolēnu no visas Latvijas iesaistījās akcijā, 
izrādot savu interesi par piesārņojuma problēmu un 
demonstrēto filmu. 

Tā kā biju viena no akcijas dalībniecēm, kopā ar 
skolasbiedriem noskatoties šo filmu, manuprāt, tā bija 
interesanta, viegli saprotama, gan ar nopietnajiem 
zinātnieku viedokļiem, kā arī ar burvīgajiem dabas 
skatiem un uzskatāmi redzamu to, kas notiek pasaulē. Mēs 
ņemam no mūsu planētas par daudz, neapzinoties to, ka 
esam dabas sastāvdaļa. Cilvēce, visam turpinoties tā, kā ir 
šobrīd, ies bojā. Mums ir jāmāk dzīvot sajūtot to, ka esam 
dabas sastāvdaļa, un, ja mēs to arī turpmāk ignorēsim, tad 
daba atriebsies mums vairāk. Spēcīgās vētras, plūdi, kas 
šobrīd notiek pasaulē, tas ir tikai sākums. Okeāna līmeņa 
celšanās appludinās lielu daļu Eiropas, ASV, Japānas un 
ne tikai. Savukārt, tas var izraisīt karus... Ēdiens, ko mēs 
ēdam, jau nav vairs tāds, kāds bija agrāk. Lieti, kas līst, 
vairs nav tik dabīgi. Turklāt, padomājiet, cik pasaules 
valstīs šobrīd valda bads. 

Cilvēcei ir jāmaina attieksme pret dabu. Katrs var ko 
mainīt, sākot jau ar tādiem sīkumiem kā atkritumu 
šķirošanu, parasto maisiņu vietā izvēloties auduma 
maisiņus, mājokļa siltināšanu, lai netiktu zaudēta 
enerģija, turklāt, tiktu ietaupīta nauda, beidzot ar 
daudz globālākām izmaiņām transportā, rūpniecībā un 
ekonomikā, kas būtu jāvērš planētas labā, jo ilgi tā, kā ir 
tagad, turpināties vairs nevar...

Noskaidroju arī vienaudžu viedokli par filmu.

Margarita: 
“Filma atstāja ļoti labu iespaidu un patiešām lika 
aizdomāties par to, kas notiek pasaulē.”

Ivars:
“Šīs filmas pamatideja, man šķiet, ir nevis informēt cilvēkus, 
bet gan mudināt tos rīkoties. Protams, filmā atskanēja rindas, 
ka tagad ir gandrīz par vēlu, taču tas nenozīmē, ka ļaudīm 
būtu jāsēž rokām klēpī salikušiem. 
Filmā ļoti spilgti atspoguļots planētas Zeme dzīves cikliskums. 
Viss iet uz apli. Izmaiņas klimatā ir neizbēgamas, bet cilvēki 
šīs izmaiņas spēcīgi veicina. Lai tās nenovestu pie globālās 
katastrofas ir jāapzinās, ka tieši no viņa ir atkarīga nākotne. 
Planētas iedzīvotājiem ir jābūt vienotiem. 
Es esmu mainījis savu dzīvesveidu, lai palīdzētu Zemei un 
aicinu arī to darīt arī visiem pārējiem.”

Kristaps:
“Šī filma ļoti laba. Tā uzsver, ka cilvēku skaits palielinās 
un sekas, kas rodas no mūsu darbības, var un pat ir 
neaprakstāmas! Mums ir jāsāk domāt par savas planētas 
nākotni, piemēram, ieviest jaunus enerģijas avotus, jo šie 
jau sāk izzust. Kaut vai tā pati nafta. Pēc dažiem desmitiem 
gadu tās vairs nebūs, un lai neieslīktu vispasaules krīzē, 
vajadzētu attīstīt jau esošos enerģijas ieguves avotus, 
kurus mums dod par brīvu – piemēram, saules enerģija. 
Cilvēks ir tik tālu attīstījies, ka pats var izdomāt veidus, 
kā sintezēt skābekli! Bet šī skābekļa ražošanas izmaksas 
sasniedz divreiz lielākas izmaksas kādas sastāda visas 
pasaules saražotais apjoms dolāros. Bet atcerēsimies, 
ka skābekli mums daba dod par brīvu, tāpēc jau vien 
vajadzētu saudzēt mūsu dabu, kas ir tik unikāla, 
daudzveidīga.. Turklāt tā mums liek ietaupīt naudu laiku. 

Filma “11.stunda”
Vai tā ietekmēja izpratni par to, kāda ir situācija planētā?
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Polārajos apgabalos sāk kūst ledus. 
Tas notiek ar katru gadu arvien 
straujāk. Šāda masveida ledus kušana 
ietekmes globālo klimatu. Zemienes 
pie jūrām un okeāniem applūdīs! 
Auglīgais virsslānis būs zem ūdens, 
un sāksies globālas sērgas kā bads. 
Cilvēki jau ir izraisījuši El ninjo, kas 
katrus septiņus gadus maina klimatu 
Austrālijā un D-amerikā! Izplūdes 
gāzes noārda ozona slāni. Drīz sāksies 
vispārēja dzīvā izmiršana, jo izdzīvos 
tikai stiprākie, kas spēs pielāgoties 
kaitīgajam starojumam.. Tās, 
piemēram, varētu būt baktērijas!”

Līva:
“Filma man nepatika, tai nebija sižeta. 
Varbūt Leonardo DiCaprio nebija īstais 
cilvēks, kuru iesaistīt filmā..”

Ineta:
“Kopumā filmas veidotāji var 
priecāties, jo filma tomēr savu panāca 
(vismaz attiecībā uz mani). Es sāku 
taupīt ūdeni un nopietnāk attiecos pret 
savu ietekmi uz dabu. (Es mīlu Latviju!) 
Beigas gan bija tādas tā kā nevietā, 
jo visu laiku tika skandēts: “ir slikti, 
slikti, šausmīgi, mēs mirsim” u.tml., 
taču beigas bija it kā “laimīgas”. 
Un tomēr filmā lika noprast, ka 
tās BŪS laimīgas, JA mēs šķirosim 
atkritumus, JA mēs ieviesīsim 
alternatīvos enerģijas resursus, JA 
mēs VISI kaut ko darīsim lietas labā. 
Un man ļoti patika vecā indiāņa vārdi 
beigās (atceros tikai apmēram, kā viņš 
teica): “We are the ones that don’t 
have time. Mother Earth has all the 
time in the world.” (tulk. Mēs esam tie, 
kuriem nav laika. Mātei Zemei ir viss 
pasaules laiks.”)
Šo filmu nevar kritizēt, jo tā nebija 
paredzēta izklaidei. Nevar teikt 
“patika” vai “nepatika”!! Tās uzdevums 
bija sniegt ieskatu pašreizējā situācijā 
un sniegt pamācību, likt aizdomāties. 
Vienkārši sāciet domāt par Zemes 
nākotni! Varbūt nevaram katrs izdarīt 
kaut ko lielu un grandiozu, bet kopā 
mazie sīkumi, ko darīsim lietas labā, 
būs kaut kas liels un grandiozs!” 

Izmantotie materiāli.
www.11thhour.com
http://www.seb.lv/lv/about/press-
centre/press-releases/y2008/
february/news08022008/
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Aicinām visus domāt- un zīmētkāros piedalīties komiksu konkursā par aktuāliem 
vides jautājumiem! Izvēlies kādu no konkursa nolikumā piedāvātajām tēmām 
vai izdomā pats savējo. Izveido komiksu brīvā tehnikā (zīmē/krāso/griez/līmē/
fotografē/raksti) un sūti uz:
elina.pinta@pedas.lv 
līdz 2009. gada 1. novembrim.
Interesantākie darbi tiks publicēti nākamajos Projekta Pēdas žurnāla „Mana 
Planēta” nummuros, projekta mājas lapā un to autori tiks apbalvoti.
Sīkāka informācija konkursa nolikumā:

 

1. Konkursa mērķis 
• Jauniešu iesaistīšana vides problēmu aktualizēšanā; 
• Jaunatnes radošās attīstības veicināšana; 
• Apzinīgas attieksmes pret vidi veidošana sabiedrībā; 

2. Konkursa organizētājs 
• Projekts Pēdas 

3. Darbu iesniegšanas termiņš 
• darbi jāiesniedz līdz 2009.gada 1. novembrim; 

4. Konkursa dalībnieki 
• Universitāšu, augstskolu un koledžu studenti; 
• 1. – 12. klašu skolēni; 
• Profesionālo mācību iestāžu audzēkņi; 
• konkursā var piedalīties arī jaunieši, kas pašlaik neapmeklē nevienu mācību 

iestādi.

5. Noteikumi 
• Komiksam jābūt saistītam ar vides tematiku (ūdens/gaisa u.c. piesārņojums, 

klimata izmaiņas, alternatīvā enerģija, bioloģiskā lauksaimniecība, ekoloģiskā 
ražošana, ekoloģiskais dzīvesveids, sugu izmiršana, mežu izciršana u.t.t.); 

• Komiksam jābūt oriģināldarbam. Tas veicams brīvā tehnikā un formātā 
(vēlams ne lielākā par A3), materiāli pēc izvēles (zīmējumi/gleznojumi/foto-
kolāžas u.t.t.);

• Pie darba jānorāda darba autora vārds, uzvārds, vecums, vēlams mācību 
iestāde un kontaktinformācija (mobilais tālrunis, e-pasts, adrese). 

6. Darbu iesniegšana 
• konkursam iesniedzamie darbi līdz 1. novembrim iesniedzami, sūtot tos 

kvalitatīvi ieskenētus (izšķirtspēja – 300 dpi) uz e-pastu: elina.pinta@pedas.lv  
vai pa pastu uz sekojošo adresi:  
Elīna Pinta, Budeskalnu iela 50, Salaspils, Rīgas raj., LV-2169.

7. Darbu vērtēšana 
• iesūtītos darbus vērtēs Projekta Pēdas izveidotā žūrija 
• iesūtītos darbus vērtēs sekojošās vecuma kategorijās: 

1. 6 - 10 gadi
2. 11 - 15 gadi
3. 15 - 20 gadi
4. 20 - 25 gadi

• darbi tiks izvērtēti līdz 2009.gada 1.decembrim;
• konkursa rezultāti tiks publicēti nākamajā Projekta Pēdas žurnālā, kā arī 

sazinoties ar konkursa dalībniekiem personīgi. 

8. Apbalvošana 
• labākie darbi tiks publicēti Projekta Pēdas mājas lapā un žurnālā ‘’Mana 

Planēta’’; 
• publicēto darbu autori saņems iedvesmojošas balvas. 
Konkursa koordinatores:

Elīna Pinta 
elina.pinta@pedas.lv
Agnese Valdmane
agnese.valdmane@pedas.lv 
‘’Projekts Pēdas‘’ 
Tālr. +371 29835605, e – pasts: pedas@pedas.lv , www.pedas.lv

Komiksu konkursa nolikums
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a pziņa

•	 Varētu mainīties pasaules veģetā-
cijas zonas - pārvietosies robežas 
starp pļavu, mežu un ar krūmājiem 
apaugušām platībām 

•	 Klimats tuksnešos kļūs karstāks, 
pieaugs tuksneša platības, šis 
process kā prognozē, varētu būt ar 
neatgriezeniskām sekām 

•	  1/2 no pasaules ledus daudzuma 
izkusīs, Arktikas ledus segas bie-
zums saruks, līdz ar to Saules radi-
ācijas līmenis paaugstināsies, arī 
globālā sasilšana pieaugs 

•	 Izmaiņas saldūdens sistēmās ie-
tekmēs biodaudzveidības samazi-
nāšanos, dzeramā ūdens krājumus 
un, iespējams, arī tā kvalitāti 

•	 Lauksaimniecības produktivitāte 
saglabāsies tāda pati, taču varētu 
mainīties lauksaimniecības kultū-
ru audzēšanas rajoni, kā arī palie-
lināties atšķirības starp sausajiem 
un mitrajiem reģioniem 

•	 Pārmērīga cilvēku migrācija no 
sausajiem un slapjajiem reģio-
niem izsauks konfliktus un veselī-
bas problēmas 

•	 Cilvēku un dzīvnieku slimības “pār-
ceļos” uz citiem reģioniem 

Planētas pārapdzīvotība, kuras sekas 
ir nespēja ierobežotā telpā nodrošināt 
visus ar nepieciešamo daudzumu da-
bas resursu, ar to izprotot materiālo 
pasauli, kā arī emocionālo, pieļauj var-
būtība, ka cilvēce atrodas nopietnas iz-
vēles priekšā – turpināt pieņemt lēmu-
mus, kuri aprobežojas ar seku sama-
zināšanu, vai iedziļinoties problēmas 
cēloņos, mainīt līdzšinējās pieņemtās 
un ētiskās normas, lemt jautājumu 
par iespējām humānā veidā apturēt 
cilvēku vairošanos. Ilgtspējīga attīstība 
nozīmē nodrošināt arī nākamās paau-
dzes ar visu nepieciešamo. Jautājums 
– cik lielam skaitam pietiks nākotnē ar 
izniekotajiem resursiem. Un vai mēs 
varam atļauties domāt tikai par nāka-
mo paaudzi, vai arī mums būtu jādomā 
par aiznākamo un tā tālāk.

Jautājums tā arī nav atbildēs – cik 
lielam skaitam cilvēku pietiks ar 
planētu Zeme.....
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Apziņa ir viena no cilvēka psihes funk-
cijām, kuras darbība saistās ar apzi-
nāto personīgi individuālo adaptāciju 
apkārtējai videi. Apziņā cilvēks ārējos 
stimulus un iekšējos pārdzīvojumus 
atspoguļo tādā veidā, ka ir iespējama 
to verbalizācija. Apziņā apkārtnes no-
tikumi, parādības, jēdzieni un iekšējie 
stimuli sakārtojas noteiktās struktūrās 
(vērtību skala, emocijas, motīvi, do-
mas, atzinumi, u.t.t. Veidojas it kā priz-
ma, caur kuru cilvēks uztver pasauli un 
arī sevi. Šo prizmu var nosaukt par sub-
jektivitātes prizmu, jo apskatot kādu 
lietu vai parādību (vienalga vai tā ir 
jauna, vai jau zināma), cilvēks sākumā 
meklē savā pieredzē līdzīgu situāciju 
vai lietu. Tā kā cilvēku pieredze formē-
jas atšķirīgos apstākļos nav iespējams, 
ka divi cilvēki pārdzīvotu vienu lietu ab-
solūti vienādi.) 

Ar fizikālām mērierīcēm tā laikam ir 
nepierādāma, tomēr tās pastāvēšanu 
apliecina gan psihologu (Junga kolek-
tīvās apziņas teorija), gan biologu pē-
tījumi dažādās pasaules valstīs. Ideja 
– katrai dzīvo būtņu struktūrai, cilvēku 
ieskaitot, piemīt sava kolektīvā apzi-
ņa, kas nosaka šo būtņu uzvedību un 
paradumus. Piemēram, kolektīvā ap-
ziņa piemīt skudrām, kas nosaka visu 
skudru paradumus, kolektīvā apziņa 
piemīt katram skudru pūznim, kas no-
saka un regulē skudru aktivitātes pūz-
nī. Sava kolektīvā apziņa ir arī, piemē-
ram, katrai putnu sugai. Sava kolektīvā 
apziņa ir visai cilvēcei, taču tā ir sava 
arī katrai tautai, katrai organizācijai.  
 
Kritiskā masa ir minimālais locekļu 
skaits struktūrā, kas rada kvalitatīvas 
izmaiņas šī kolektīva kopējā attīstībā 
vai ļauj izveidot savas atsevišķās struk-
tūras kolektīvo apziņu, kas iekļaujas 
kopējā noteiktās dzīvības formas ko-
lektīvajā apziņā. Minēto piemēru ga-
dījumā tas ir minimālais skudru skaits 
pūznī, lai notiktu pūžņa pārveide un 
minimālais putnu skaits, lai varētu or-
ganizēti lidot un sasniegt galamērķi. 
 
Populārs kritiskās masas izskaidro-
šanas piemērs ir tā saucamā „Simtā 
mērkaķa teorija” – no dzīves ņemts ga-
dījums, kad arhipelāgā dzīvojošie mēr-
kaķi iemācījās pirms ēšanas mazgāt 
batātes. Kolīdz tika sasniegts konkrēts 
mazgātprotošu mērkaķu skaits, visi ar-
hipelāga mērkaķi sāka mazgāt batātes. 

Respektīvi, mazgātprotošo mērkaķu 
skaits sasniedza kritisko masu un pār-
veidoja arhipelāgā dzīvojošo mērkaķu 
kolektīvo apziņu; batāšu mazgāšana 
kļuva par arhipelāga mērkaķu kolektī-
vās apziņas sastāvdaļu.

•	 Cilvēks nezina kā rīkoties situācijā, 
par kuru viņa apziņai nav iepriekšējas 
pieredzes, informācijas un līdz ar 
to pieņēmu. Cilvēces ģenētiskajā 
pieredzē nav uzkrājusies informācija 
par pasaules bojāeju – jo, ja tā 
būtu, mūsu apziņa dotu impulsus 
attiecīgi rīkoties, lai izvairītos no 
pašiznīcināšanās.

Pasaule mainīsies tikai tad, 
kad noteikta daļa cilvēku 

būs sasnieguši kvalitatīvas 
pārmaiņas savā apziņā

 Prognozes 
nākotnei

•	 Ja siltumnīcas efektu izsaucošo 
gāzu emisijas turpināsies palie-
lināties (modelējot noskaidrots), 
tad, piemēram, CO2 līmenis divkār-
šosies nākošā gadsimta beigās. 
Ja ņem vērā citu papildfaktoru 
ietekmi kā, piemēram, pieaugošo 
ūdens tvaiku daudzumu, tad pēc 
aptuveniem aprēķiniem vidējā glo-
bālā temperatūra palielināsies par 
1,5oC līdz 4,5 oC, visticamāk par ~ 
2,5oC 

•	 Temperatūras palielināšanās savu-
kārt ietekmēs arī citus ar klimata 
izmaiņām saistītus faktorus 

•	 Pasaules okeāna līmenis pacel-
sies par 50 cm nākošajā gadsimtā 
un turpinās pacelties arī tālākajā 
nākotnē. Zemāk esošā piekras-
tes zona applūdīs un dažas vietas 
apdzīvojošās sugas (piemēram, 
solončakos), ja par tām neparūpē-
sies, ies bojā 

•	 Varētu būt sagaidāmas straujas 
klimata maiņas izraisītas parādī-
bas: stipra karstuma periodi, plū-
di, sausums, vētras u.c. 

Kolektīvā apziņa
Lielā Talka
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Īsziņas no talkošanas 
vietām

Limbažos talko jau trešo dienu. Šodien 
visi talcinieki pulcējas pie Limbažu muze-
ja, lai saņemtu darba rīkus, norādes kur 
talkot un laba vēlējumus. 

Malienas pagasta padome. Sākām talkot 
jau vakar. Sakopām ceļmalas un pagas-
ta teritoriju. Piedalījās 95 cilvēki. Šodien 
turpinām.

Rendas pagasta padome. Ap 100 cilvēku 
tīra Abavmalu, Lielrendas barona kap-
ličas, Mazrendas mežus. Noskaņojums 
labs, mazākajam talciniekam 1,9 gadi.

Valmierā talkotājus sagaida slapjš sniegs.

Ķeguma novads, Biedrība „Mēs - zivīm” 
Pie Ņegas upes jau savākti 35 maisi 
ar dažādiem atkritumiem ir atrasta ce-
peškrāsns, veclaicīgas gultas atliekas, 
kredītkartes, brilles. Talkā jau strādā 48 
talcinieki!

Neskatoties uz sniegu, Alūksnē Lielajā 
Talkā dodas pašvaldības, skolu un citu 
iestāžu darbinieki, kā arī iedzīvotāji. Pa-
redzēts sakopt vairāk kā 10 objektus.

Spītējot lielam vējam Sārnatē viss notiek 
kā plānots. 40 talcinieki. Gan vietējie, 
gan užavnieki, gan ventspilnieki, ar  prie-
ku un degsmi ķērušie pie darbiem.

Ipiķu pagasta padome. Piedalās 48 tal-
cinieki. Sakopjam pagasta teritoriju un 
ceļmalas. Noskaņojums super!

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Ze-
mes zinātņu fakultāte. Dalām maisus, 
noskaņojums prīmā, gaidām vēl ģeodrau-
gus. Sveiciens no Ķīšezera apkārtnes.

Sabiles novads. Kopējais talcinieku 
skaits ~ 470 - necerēti daudz!!! Galvenais 
paveiktais - Abavas upes krastu, Vīna kal-
na iestāžu teritoriju, ceļmalu sakopšana.

Jaungulbenes pagasta padome. Piedalās 
109 skolēni un 21 skolotājs no Gulbīša 
vidusskolas. Sakopta ceļmala 10km, čet-
ras pieturas, savākti 40 maisus ar atkri-
tumiem.

Ramatas pagasta padome. Pagasta teri-
torijā strādā aptuveni 60 cilvēku. Sakop-
jam ceļmalas, estrādi un Ķīšupes kras-
tus. Snieg sniegs un līst lietus.

Durbes vidusskola. Talkošanu esam bei-
guši. Dzeram sulas un cepam desiņas. 
Atradām vecu caļazīmi un žoga fragmen-
tus, mašīnas filtru. Noskaņojums pacilāts 
par paveikto un visi esam pārsaluši.
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Varbūt, ka notiek brīnums...

Es eju uz tikšanos ar Juri Šteinbergu, - TV3 seju, molekulārbiologu un cilvēku, kura balss tembrs liek 
sajusties mazliet mierīgāk un komfortablāk. Tās ir manas pārdomas pa ceļam uz šo interviju, kaut 
gan jautājumi būs par vidi, piesārņojumu, cilvēkiem un attieksmi. Un tās it nemaz nav komfortab-
las tēmas, par kurām šobrīd cilvēki vēlētos runāt un domāt. Un tomēr. Dzīve iet uz priekšu. Viss ir 
procesā. Evolūcija ir pārmaiņu process un ir labi, ja mēs zinām kas ar mums notiek.

Tikšanās notiek kafejnīcā „Pastnieks zvana divreiz”, kas ir ne tikai kafejnīca, bet arī lasītava. Smaržo 
pēc vīraka un grāmatām. Piemērota vieta, lai risinātu intelektuālas pārrunas...

Dzeram kafiju un runājam. Juris nesaka to, ko es vēlos dzirdēt, tomēr viņa viedoklī ir milzīga deva 
cerības, optimisma un tāda vārdos netverama pozitīva sirds gudrība, kas man kā cilvēkam ar 
mērķtiecīgu un zaļu dzīves pozīciju, liek aizdomāties par kosmisko mieru un dabas nenovēršamām 
likumsakarībām....

– Vai jūs piedalījāties Lielajā Talkā?

– Uzskatu, ka piedalījos. Visu dienu biju 
ēterā (sestdienās parasti raidījuma nav 
!) un aktīvi sekoju līdzi notikumiem.

– Vai uzskatāt, ka šāds vienkāršots 
vides sakārtošanas piemērs varētu 
palīdzēt Planētai atveseļoties?

Skaidrs, ka talka nekādi neatrisina 
„lielās” problēmas – globālo sasilšanu, 
mežu izciršanu utt.,  taču ir viens ļoti 
pozitīvs moments: cilvēki redz sava 
darba rezultātu. Nav iespējama tīra pla-
nēta, ja katrs pats nerūpēsies par savas 
migas, sētas, durvjupriekšas, sauciet kā 
gribat, sakopšanu. Un cilvēks, kurš ir ie-
guldījis darbu un piepūli tīrīšanā, pats 
nekad nemēslos un arī necietīs, ka citi 
to dara. Man ļoti patīk sauklis „Domā 
globāli, rīkojies lokāli” – ir jāsaprot, ka 
tikai saliekot kopā mūsu mazos darbi-
ņus, var izdarīt kaut ko lielāku.

– Ja cilvēce izmirtu, vai baktērijas, 
vīrusi ( mikroorganismi) pārņemtu 
šo pasauli?

– Nē, viņi To jau sen ir pārņēmuši !. 
Cilvēka ķermenis sastāv vidēji no 10 
biljoniem (1013) šūnu. Cilvēka ķermenī 
dzīvo ap 100 biljoni baktēriju. Parēķi-
niet paši !

– Vai absolūti piesārņotā vidē būs 
mikroorganismu uzvaras gājiens? 

- Vides piesārņojumam nav nekāda sa-
kara ar mikroorganismu uzvaras gājie-
nu vai norietu. Mikroorganismi ir šīs 
planētas saimnieki. Un tādi būs vien-
mēr. 

Skaitļi, pat ja nevaru šobrīd tos no-
saukt ļoti precīzi – ir iespaidīgi. Ja mēs 
parēķinām pēc biomasas – uz katru 
šīs planētas iedzīvotāju (cilvēku)  ir 16 
tonnas kukaiņu. Runājot par mikroor-
ganismiem, šie cipari ir vēl lustīgāki. 
Ja mēs rēķinātu kilogramos, tad mik-
roorganismu ir miljardiem reižu vairāk 
nekā cilvēku. Ja no zemes - augsnes un 
iežiem izvilktu visas baktērijas, kas tur 
šobrīd dzīvo un izbērtu tās visas uz pla-
nētas virsmas, tad baktērijas pārklātu 

visu planētu 15 m biezā kārtā. Apmēram 
piecstāvu ēkas augstumā mums būtu 
baktēriju „putra”. Mikroorganismi ir 
tie, kuri patiesībā apdzīvo šo planētu 
un par mūsu šiverēšanos , mūsu muļ-
ķīgo darbošanos  - piesārņošanu, ozona 
slāņa noārdīšanu, vai ko līdzīgu, viņiem 
( mikroorganismiem) par to ir tikai no-
šķaudīties. 

Viņi te bija pirms mums un viņi te būs 
pēc mums. Un šis piesārņojums uz vi-
ņiem nekādu nopietnu iespaidu neat-
stāj. Mēs apzināti varam iznīdēt vairā-
kus tūkstošus  sugu mikroorganismu, 
piemēram, izķert mēra baciļus, vai holē-
ras vibrionus, vai ...visu ar ko cilvēce lie-
lās, ko tā ir iznīdējusi...bakas, masalas, 
citas infekcijas – mikroorganismiem 
kopumā par to nospļauties ! Turklāt 
tas, ka mēs vairs neslimojam ar dažām 
riebīgām slimībām, tas nenozīmē, ka šī 
baktēriju suga ir iznīdēta kā tāda.

Un gadījumā, ja visi lielie organismi 
kaut kādā veidā izzustu, es pieļauju, 

intervija ar  Juri Šteinbergu
Vita Jaunzeme
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intervija
ka no mikroorganismiem atkal varētu 
sākt veidoties jauni daudzšūnu orga-
nismi. Un viss sāksies no gala. Bet tās 
jau ir kategorijas, kas tiek mērītas mil-
jonos gadu.

Cilvēki, iespējams, kaut kad izzudīs 
no šīs planētas, tomēr dzīvība kā tāda 
paliks. 

– Varbūt tad arī mūs var uzskatīt 
par savdabīgām, gigantiskām bak-
tērijām?

–Nē, mēs drīzāk esam baktēriju trans-
porta līdzekļi. Gigantiski taksometri, 
autobusi. Un par ko tad mēs satrau-
camies? Jo vairāk mēs vairojamies, 
jo vairāk barojam īstenos šīs planētas 
saimniekus. Mani mazliet tracina, kad 
dzirdu, ka baktērijas vai mikrobi cil-
vēkiem liekas kaut kas slikts, a prio-
ri. Patiesībā mēs taču nemaz nevaram 
dzīvot bez šiem mikroorganismiem. 
Baktērijas var dzīvot bez mums, bet 
mēs bez viņām nekādi. Ja cilvēkam iz-
nīdētu visas viņa zarnu traktā mītošas 
baktērijas, cilvēks nomirtu. Mēs miljo-
nos gadu esam saauguši ar tām kopā. 
Kā cimds ar roku. 

– Kas tad ir cilvēks pēc savas būtī-
bas? Pēc definīcijas?

– Tāds pats dzīvnieku pasaules pārstā-
vis, kā jebkurš cits. Dzīvnieku valsts 
(Animalia), hordaiņu tips (Chordata), 
zīdītāju klase (Mammalia), primātu 
kārta (Primates), cilvēkveidīgo kār-
ta (Hominidae), Homo ģints, suga: 
Homo sapiens sapiens. Tuvākie „radi-
nieki” – gorillas un šimpanzes.

– Tad kāpēc mēs domājam, ka 
esam dievišķi?

– Kurš tad tā domā?

– Visi pārsvarā tā domā. Viens ska-
ļāk. Cits  klusāk.

– Traki viņi ir, ja tā domā. (smejas) 

– Daudzi taču domā, ka viņos ir 
dievišķā dzirksts...tikai ne vienmēr 
atrodas kāds, kas to piešķiļ...

– Bet vai mēs zinām, ko, piemēram, 
domā kāda lauku pele? Varbūt sēž alā 
un arī domā par dievišķo dzirksti...kas 
to lai zina.

Duglass Adamss /Douglas Adams/ *  
triloģijā ar devīzi „bez panikas”, grā-
matā  „Starpzvaigžņu ceļvedis Galak-
tikas stopētājiem” , raksta par to, ka 
zemeslode patiesībā ir liels eksperi-
ments. Un visu eksperimentu kūrē pe-
les, kas ir Visuma saprātīgākās būtnes. 

– Vai autors gadījumā nelietoja 
narkotikas?

– Nezinu (smejas)

– Bet, ja cilvēks domā, ka viņā ir 
dievišķā dzirksts un arī pele tāpat 
domā, vai varētu būt, ka arī  baktē-
rijas domā tāpat? Jo, ja pieļauj, ka 
katra individuālā baktērija domā, 
ka ir izredzēta, tad jau nav nekāds 
brīnums, ka arī cilvēks  domā tāpat? 

– Baktērijas nevar domāt, viņām nav 
smadzeņu. Bet cilvēks ar visām savām 
milzīgajām smadzenēm ir muļķis, ja 
domā, ka ir dievišķs. Uzskatīt, ka mēs 
esam kaut kā atdalāmi no pārējās da-
bas, ir neaprakstāma uzpūtība.

– Cik lielā mēra dabas piesārņojums 
ietekmēs cilvēku?  Kādas mutācijas 
būtu prognozējamas un vai tā tomēr 
būs vai arī nebūs pielāgošanās, attīs-
tība? Iespējams, mēs ejam pa kārtē-
jo attīstības spirāli...Vai tās indes ko 
mēs, piemēram ,ikdienā ap ēdam – 
tās mūs norūda?

Vai arī tas tomēr nav normāli un cil-
vēks kļūst stulbs, agresīvs, neadek-
vāts...un rīcībnespējīgs.

– Es domāju, ka viss ir puslīdz līdzsva-
rā. Tādā izpratnē, ka nevar salīdzināt 
to kvalitāti pārtikai, kāda ir mūsdienās, 
ar to, kas bija vēl pirms pāris simtiem 
gadu. Bet tās nav īsti salīdzināmas lie-
tas. Skaidrs, ka mūsdienās piesārņo-
jums ir diezgan iespaidīgs un ir daudz 
jaunu vielu, par kuru eksistenci agrāk 
pat sapņot nevarēja. Smagie metāli 
paaugstinātās koncentrācijas un tam-
līdzīgi... Tas viss, protams, ir kaitīgi 
cilvēka organismam. Tajā pašā laikā, 
ja mēs runājam par attīstīto valstu ie-
dzīvotājiem (te es negribētu runāt par 
cilvēkiem, kuri cieš badu un konstanti 
nesaņem pilnvērtīgu uzturu), tomēr uz-
skatu, ka mūsdienās pārtikas kvalitāte 
ir augsta. Pat simtiem reižu augstāka 
nekā senos laikos.

Tas manā izpratnē līdzsvarojas – kva-
litāte kompensē tos jaunos piesārņoju-
mus. Cilvēce nepaliek dumjāka vai ag-
resīvāka, izejot no tā, ko tā ēd.  Veselība 
cilvēkiem kopumā nemitīgi kļūst labā-
ka. Piemēram – dzīves ilgums ir palie-
linājies. Cilvēki augumā kļūst aizvien 
garāki.  Aizejot uz muzeju un redzot vi-
duslaiku bruņas, kuras nēsāja pieaugu-
ši vīrieši, rodas iespaids, no mūsdienu 
viedokļa paskatoties, ka tās ir nēsājuši 
puikas - pusaudži.

– Vai tas nozīmē, ka mēs lēnām sa-
sniegsim dinozauru apmērus?

– (smejas) nē, tik traki nebūs. Kā tas 
varētu tālāk attīstīties, ļoti grūti pa-
teikt. To šobrīd neviens nevar precīzi 
prognozēt. Man to ir grūti iztēloties, 
kas būs pēc 100...300...1000 gadiem...
bet, ja pieslēdz fantāziju... man liekas, 
ka plaisa starp nodrošinātajiem un ne-
nodrošinātajiem palielināsies.

– Bet vai būs vēl zaļi koki pēc 300 
gadiem?

– Jā, noteikti. Zaļi koki būs. Dzīvnieki 
būs...... Ja nu vienīgi cilvēks neuzspri-
dzinās visu šo planētu. 

– Bet kas cilvēkus varētu pamudi-
nāt to darīt? Tas taču nav raksturīgi 
nevienai sugai – iznīcināt vietu uz 
kuras ir jādzīvo...

–Tā varētu būt reliģiskā pārliecība, 
neiecietība, fanātisms....bet kad tā nav 
bijis?  Par cilvēku savdabīgu gudrību 
liecina tas, ka mūsdienās cilvēki ir spē-
jīgi noturēt rāmjos karadarbību. Un tās 
valstis, kas lielā mērā kontrolē šo pla-
nētu – spēj noturēt salīdzinošu mieru. 

Bet, ja mēs paskatāmies vēsturē – ag-
rāk, vēl pirms pāris gadsimtiem jebkurš 
konflikts tika risināts militārā ceļā. 
Protams, ieroči bija mazāk efektīgi, tie 
spēja mazāk nogalināt, radīt mazāku  
kaitējumu apkārtējai videi. Un tomēr, 
cilvēki galināja viens otru uz nebēdu.

– Varbūt, ka tādā veidā tika stabili-
zēts cilvēka sugas indivīdu skaits? 
Un varbūt, ka jebkurš karš ir veids 
kā līdzsvarot un ierobežot mūsu 
bezgalīgu un neierobežotu vairoša-
nos?

– Domāju, ka nekas īpaši stabilizēts 
netika, veselas teritorijas un tautas 
tika vienkārši izkautas. Es brīnos, pa-
lasot, piemēram, Ulda Ģērmaņa „Lat-
viešu tautas piedzīvojumi” **, esmu 
pat  pārsteigts, ka šeit , šinī teritorijā 
vēl dzīvo kāds, kurš sevi sauc par lat-
vieti. Te ir bijis tā, ka šajā teritorijā 
pēdējos 700 gados nav bijis perioda 
ilgāka par 20 gadiem, kad būtu miers. 
Visu laiku kādam kaut ko vajag. Visu 
laiku te vēlās kāds pāri un izšāva, izkā-
va, izdedzināja, izvaroja ....

– Kāpēc tas tā notiek? Vai pie vainas 
nav reliģija? Piemēram,  kristietība 
pasludināja, ka cilvēks ir Dieva viet-
nieks zemes virsū un ka Dievs viņu 
ir radījis pēc sava ģīmja un līdzības, 
līdz ar to cilvēks ir līdzīgs Dievam un 
var atļautos to, ko atļaujas Dievs – 
viņa funkcijas. Vai tajā brīdī nesākās 
šis konflikts starp dabu un cilvēku?

Vai cilvēks tajā brīdī neizrāva sevi 
no bioloģiskās ķēdes? Vai viņš sevi 
nepielīdzināja kā ārpus ķēdes stāvo-
šu objektu? Un vai tas nav mūs no-
vedis līdz absolūtam patērētājam( 
parazītam) , attiecībā pret dabu?

– Nē, cilvēks ir dumjš un agresīvs pēc 
dabas. Domāju, ka arī visas pirmat-
nējās ciltis, ja vien varētu, visu izcirs-
tu, apēstu un izkautu – ja viņu vaja-
dzībām tas būtu nepieciešams. 

– Latvieši bija pagāni un pirms cir-
ta koku, veica zināmu rituālu, kas ir 
apliecinājums tam, ka tajā laikā pret 
dabu tika demonstrēta  kāda cieņa. 
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ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU

Respektīvi, neņemt no dabas vairāk 
kā tas ir nepieciešams....

– Ziepes sākās tad, kad cilvēks izdomā-
ja varenus postīšanas rīkus. Manuprāt, 
ja Amerikas indiāņiem būtu bijuši tādi 
paši šaujamieroči kā baltajiem, iespē-
jams, ka viņi tāpat būtu visus savus bi-
zonus izšāvuši un pēc tam koduši pirk-
stos... Un latvieši būtu darījuši tāpat. 
Galu galā – cilvēks vienmēr ir rīkojies 
pēc principa „pie zobārsta eju tikai tad, 
kad vairs nevar sāpes izturēt”.

– Šobrīd pamatīgs ir ikdienas pie-
sārņojums. Gaisa, elektromagnētis-
kais , ūdens, barības piesārņojums. 
Tas ir tas, ko mēs neredzam, nesa-
protam un tāpēc nespējam novērst. 

– Nenoliedzami, bet viss ir atkarīgs no 
dozas un intensitātes. Ir kāds konstants 
elektromagnētiskais fona starojums 
mūsu planētai, kurš ir vienmēr bijis un 
vienmēr būs. Cita lieta, ja klāt vēl nāk 
industriālais EM starojums, kas neno-
liedzami paaugstina risku saslimt ar 
dažādām slimībām. Tas ir fakts. Un mēs 
mēģinām ar to sadzīvot. Mums jau ne-
kas cits neatliek. 

Bet skaidrs ir viens. Cilvēkam tikai 
pēdējos simt gados ir drusku pie-
lecis, ka ir jārūpējas par šo planētu, ir 
jādomā par savas rīcības sekām. Tas ir 
bezatbildīgi - rīkoties un pēc tam domāt. 

Es kategoriski nepiekrītu viedoklim, ka 
senos laikos, kad vēl nebija sācies zināt-
nes un tehnikas progress, ka šajos laikos 
dzīve bija skaistāka, labāka vai, ka cil-
vēki bija gudrāki, labāki, veselīgāki. Es 
kategoriski nepiekrītu šai domai. Visa 
seno laiku glorificēšana ir tikai daiļlite-
ratūra. Jo patiesībā datu par šiem lai-
kiem mums nav. Kāda tad bija cilvēka 
veselība, pārtika utt. ? Dzīve senos lai-
kos nebija paradīze zemes virsū, vidējais 
mūža ilgums bija uz pusi mazāks nekā ir 

tagad, bērnu mirstība bija katastrofāla. 
Vīrietis varēja būt laimīgs, ja nodzīvoja 
līdz 35 gadiem – ja nenomira no bada 
un slimībām bērnībā, tad vai nu tika no-
kauts karā, vai saķēra kādu infekciju un 
gatavs. Mūsdienās viss ir citādi.

– Vai tā būtu mūsu tieksme pēc ne-
mirstības? Vai kvantitāte šobrīd nav 
kļuvusi svarīgāka kā kvalitāte? Jo 
dzīvot 120 gadus pateicoties zālēm 
un n-tajiem implantiem, vai tas ir 
tas uz ko mēs tiecamies? 

– ..Hmm....daļēji tā varētu būt. Tāpēc, 
ka visiem cilvēkiem gribas dzīvot. Gri-
bas dzīvot pēc iespējas ilgāk.

– Vai jūs gribētu dzīvot mūžīgi?

-..........Jā....., pie noteikuma, ka es varu 
būt pilnvērtīgs un funkcionējošs. Man 
nav iebildumu pret šādu mūžīgu dzīvo-
šanu. Turklāt, ja man apkārt būtu tādi 
paši cilvēki kā es 

– Jums būtu tāds nemirstīgo klu-
biņš?

– Kāpēc ne.. (smejas) ..mēs izdomātu kā 
sevi izklaidēt. 

– Un kas notiktu tad, ja visi 7 miljar-
di to sagribētu un kādu dienu tas arī 
būtu iespējams ????

– Nu skaidrs, ka tas nav un nebūs iespē-
jams.

– Bet vai šī vēlme: - dzīvot mūžīgi -  
pati pat sevi jau nav mazliet slimīga?

– Nē. Ņemot vērā, ka tas nav iespējams. 
Bet sapņot mēs drīkstam visi. 

– Jūsu vīzija pēc 100...200...500  ga-
diem? Kādu jūs redzat mūsu planē-
tu?

– Godīgi sakot, man ir grūti to iedomā-
ties. Es nedomāju, ka 100 gados kaut 
kas īpaši mainīsies. Veselais saprāts liek 
man teikt, ka tomēr kaut kādas „ziepes” 
ir iespējamas. Ņemot vērā tos tempus, 
kā aug cilvēku skaits, varētu būt prob-
lemātiski visus pabarot. Aina varētu 
būt tāda – ka turīgie norobežojās sav-
dabīgos geto un pārējie dzīvo ārpusē. 
Un varbūt pat varētu attīstīties kani-
bālisms. Jo reāli, ja nebūs vairs ko ēst, 
tad visticamāk, izdzīvošanas vārdā, ēdīs 
viens otru. 

Ir tāda viena jauka grāmata - Margare-
tas Atvudas: „Oriksa un Kreiks”. Tur ir 
tieši šāda ainiņa, pēc dažiem 100-iem 
gadu uz planētas Zeme. Kad reāli ir iz-
veidojušās lielās korporācijas, kas vairs 
nav kā firmas, bet faktiski kā nelielas 
pilsētas, valstis– nožogotas, norobežo-
tas, un ja tu piederi pie šīs kompānijas, 
tad tu vari tur  iekšā dzīvot un tava dzīve 
ir nodrošināta, pārtika, veselības aprū-
pe un viss pārējais. Bet, ja tu nepiede-
ri – tad tu esi aiz žoga....un aiz žoga ir 
džungļi. Kuros cilvēki dzīvo un cīnās par 
eksistenci –netīrumos, nabadzībā.

– Vai šī vīzija sakrīt ar jūsējo?

– Es ļoti gribu cerēt, ka tas tā nenotiks. 
Cilvēce varētu nākt pie prāta un izdo-
māt kādu jēdzīgāku veidu kā labumus 
pārdalīt un kā izdarīt tā, lai pabarotu 
visu šo pieaugošo cilvēku baru. 

– Kas katram no mums tagad un tū-
līt būtu jādara, lai tas notiktu? Jo, 
manuprāt, mēs visu laiku gaidām 
kādu, kurš atnāks un to izdarīs, gai-
dām mesiju, kas visu izdarīs mūsu 
vietā. Piemēram, valdība, kāda liel-
valsts Kā paliek ar katra indivīda at-
bildību un rīcību?

– Ir grūti iedomāties, ka kāda viena 
valsts vai viena sabiedrība rādīs piemē-
ru kā tālāk jādzīvo – lai gan ir arī pozitī-
vi izņēmumi, piemēram, Skandināvijas 
valstis. Cik esmu lasījis, tur ir ļoti ne-
saudzīga attieksme pret vides piesār-
ņotājiem, zvejas kvotu neievērotājiem 
un citiem riebekļiem. Cilvēkiem pašiem 
savā ikdienas līmenī ir jāmēģina kaut ko 
darīt .

– Kas tas būtu? Ko jūs būtu gatavs 
darīt lai iepriekšminētais scenārijs 
neīstenotos? Un ko jūs ieteiktu darīt 
cietiem? Jau šodien....

– Prezervatīvus lietot ! Bet sadzīvē... 
Mēs, piemēram, varam šķirot atkritu-
mus. Es pats to daru. Taupīt to, ko var 
sataupīt. Piemēram, ūdeni. Mēs šajos 
platuma grādos esam izlepuši ar ie-
spējām visur dabūt dzeramo ūdeni. Es 
vienmēr esmu centies dzīvot ar tādu 
moto, kādu Kurts Vonnegūts ir rakstījis 
ievadvārdos kādai no savām grāmatām: 
„Dievs, dod man vēsu prātu pieņemt 
visu, ko nespēju ietekmēt, spēku ietek-
mēt visu, ko spēju un gudrību vienmēr 
atšķirt vienu no otra”. Līdz ar to, pie-
mēram, globālā sasilšana ir tāda lieta, 
kur es savu degunu nebāzīšu, jo es tur 
neko nevaru ietekmēt. Es varu, kā jau 
teicu – netecināt lieki ūdeni, nededzināt 
lieki lampas, kaut gan to jau šobrīd eko-
nomiskā rīkste  piespiež darīt. Es nekad 
mūžā nemēslošu mežā un vispār pie da-
bas savus atkritumus negāzīšu, bet tas 
ir tāpēc, ka esmu tā audzināts. Esmu 
vienmēr izjutis dziļu riebumu pret cilvē-
kiem, kuri to dara, esmu vienmēr uzska-
tījis, ka tādus cilvēkus vajag bargi sodīt. 
Diemžēl šobrīd nav tāda mehānisma kā 
to izdarīt.  

Mazāk braukt ar auto... Ar automašī-
nām gan agrāk vai vēlāk visam vajadzē-
tu sakārtoties. Jo fosilie resursi vienā 
brīdī beigsies. Varētu attīstīties ūdeņra-
ža un elektriskie dzinēji, kas nepiesār-
ņos vidi.

– Vai zaļi domājoši cilvēki šobrīd vēl 
ko reāli var izmainīt? Vai arī pasaule 
iet tur, kur viņai ir jāiet?

– Traki, bet bieži zaļa domāšana iet 
roku rokā ar nezināšanu un bailēm. Es 
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piederu pie tās nometnes, kas uzskata, 
ka jēgas ir visai maz mēģināt kaut ko 
ietekmēt globāli ar klaigāšanu. Vienīgā 
iedarbīgā kombinācija ir „zaļš un izglī-
tots dabaszinātnēs, un atbildīgā amatā”.  
Tad nu mācieties un taisiet karjeru, bēr-
niņi...

– Bet ko lai dara tie, kuri uzskata, ka 
viņiem ir kas jādara, lai mēģinātu 
saglābt vēl to kas ir glābjams? 

– Tad tas ir jādara! Noteikti. Ir jādara 
viss, kas ir mūsu spēkos...varbūt , ka no-
tiek brīnums ( smaida) un turklāt dzīvot 
tad ir vieglāk, ja ir šī apziņa, ka darīju, 
ko varēju...

Bet,  reāli izvērtējot situāciju, ir skaidrs, 
ka tuvākos pāris simtus gadus tomēr 
nevarēs cilvēcei iestāstīt, ka nevajag 
lietot iekšdedzes dzinējus un dedzināt 
naftu, kaut gan visi saprot, ka tā iet uz 
beigām. Un neizdosies pierādīt kādam 
uzņēmējam, ka nevajag cirst tropu me-
žus, ja tajā pat laikā viņš ar to nopelna 
milzīgas naudas. Kamēr tas būs ienesīgs 
bizness, tas ir pilnīgi bezcerīgi. Diemžēl. 
Un lielāka daļa par to arī īpaši neuztrau-
cas.

– Runā,  ka 10 %  pasaules iedzīvotā-
jus, tas tomēr uztrauc....

– un šie 10 neko nevar iesākt ar atliku-
šajiem 90.... Var, protams, mēģināt tiem 
90 padarīt dzīvi drusku neciešamu...

– Tas ir visai pesimistisks secinā-
jums.... ko jūs darītu, ja, piemēram, 
rītdien paziņotu, ka līdz pasaules ga-
lam ir palicis viens mēnesis?

– Galvenais ko es darītu - es sameklētu 
visus tos cilvēkus, ar kuriem kontaktē-
ties man ir pietrūcis laika un pateiktu 
viņiem, cik viņi man daudz nozīmē. Tie 
ir: -  vecāki, bērni, tie ir cilvēki, kurus es 
mīlu, mani draugi. Un tas ir galvenais, 
kas mums uz šīs planētas ir vajadzīgs. 
Cilvēku savstarpējās attiecības. 

– Jūsu 3 velēšanas zelta zivtiņai, nu  
tai,  kas no pasakām.

– Mūžīga dzīvošana noteikti nebūtu 
mana prioritāte (smejas) 

Pirmkārt – laba veselība. Otrkārt – ie-
spēja nodarboties ar to kas man patīk 

un  spēt ar to nodrošināt savu eksistenci 
un piepildīt tās atbildības, kas man ir 
pret citiem cilvēkiem – bērniem, vecā-
kiem; Trešā- vieglu nāvi. Es esmu reā-
lists...

– Bet mēs runājam par zelta zivti-
ņu...kāpēc ne mūžīgu dzīvošanu?

– Mani interesē reālākas lietas. Piemē-
ram, baktērijas. Lai tās ar mani draudzī-
gi sadzīvo. (smaida) 

– Piesārņojot dabu, jaucoties dabas 
likumos, piemēram, mainot gēnus 
visam un visiem.. Vai tas nenovedīs 
pie pilnīgas deģenerācijas?

– Tam es nevaru piekrist. Ja cilvēks ir 
pakļauts kādam piesārņojumam – sta-
rojums, ķīmija vai vēl kas, un, ja viņa 
DNS molekulās notiek izmaiņas, tas 
nenoliedzami atstāj iespaidu uz visu cil-
vēku. Tas ir sen pierādīts, ka starojums 
izraisa mutācijas. Tomēr mutācijas var 
būt ar dažādiem efektiem. Tās var būt 
ļoti postošas, tādas, ka cilvēks mirst. 
Tās var būt mazāk postošas – cilvēks 
paliek slims. Cilvēks var nodot šo sli-
mību tālāk nākamajai paaudzei. Bet ir 
iespējams pretējs iedarbības efekts – ka 
tās kaut ko uzlabo. Un tā tas vienmēr 
visos laikos ir bijis. Vārdam mutācija ir 
it kā negatīva pieskaņa. Bet, mutācijas 
ir viens no evolūcijas dzinējspēkiem. 
Ir mutācijas, kas uzlabo tādu vai citu 
īpašību. Mutācija ir izmaiņa olbaltum-
vielu būvēšanas instrukcijā. Ir arī tādas 
izmaiņas, kas to olbaltumvielu padara 
nevis sliktāku, bet labāku. Un to labo 
mutāciju arī var nodot pēcnācējiem.

– Kādi būtu jūsu uzmundrinošie 
vārdi? Uz kurieni mēs ejam? Kas 
mums būtu jādara? Kas būtu Lat-
vijas mērķis? Vai Latvija, kā tīrākā 
valsts pasaulē pēc 10 gadiem, kas ir 
dažu zaļi domājošu cilvēku izvirzīts 
mērķis un šis mērķis iegūst aizvien 
lielāku atsaucību –vai tā būtu utopi-
ja? 

– Latvijas galvenais mērķis ir ļoti vien-
kāršs – IZDZĪVOT !!! Bet par to tīrību 
- tas nenoliedzami ir skaisti un pareizi. 
Es esmu tikai PAR. Un vēl viena lieta, 
ko mēs nedrīkstētu palaist garām: mēs 
esam viena no tām retajām valstīm, kurā 

ir vēl puslīdz nesabojāta ekosistēma, 
mūsu meži. Tādu nav daudz vairs pali-
cis vecajā, labajā Eiropā. Un te nu gan 
būtu Valsts līmenī jāpadomā. Cilvēkiem 
ar rokām un kājām būtu jāiesaistās par 
to, lai necirstu ārā mežus. Tā būtu viena 
lieta. Nedambēt ciet mazās upes. Tā ir 
milzīga  traģēdija Latvijai. Tas ir pretīgi, 
ka kaut ko tādu varēja atļauties izdarīt 
un tā rīkojās ar mūsu dabu. Tas būtu 
mums visiem ar zobiem un nagiem jā-
cenšas saglabāt nākamajām paaudzēm, 
cik vien ilgi tas ir iespējams. 

Bet man ir mazliet noraidoša attieksme 
pret iluzoro zaļumu. Tādu naivo zaļu-
mu – dzīvosim mežā, audīsim prievītes, 
koklēsim, ēdīsim skābenes, kakāsim 
komposta kaudzē, un viss būs labi. Tādu 
hipertrofēto attieksmi, ka viss ir cauri, 
pasaulei pienācis gals... Nē. Nekas nav 
par vēlu. Visu vēl var vērst uz labu.  

– Vai tas ir jautājums par sirdsapzi-
ņu? Varbūt, ka tomēr ir jēga mūsu 
mazajiem darbiņiem? Varbūt, ka to-
mēr ir iespēja ko mainīt?

– Būtu jāsāk ar to, ka skolās atkal nor-
mālā līmenī būtu jāmāca bioloģija un 
viss ar to saistītais. Kamēr mēs ražosim 
ļaužu masas, kas domā, ka pasauli kopā 
tur sabiedriskās attiecības un reklāma, 
nekam nebūs jēgas. Mēs, cilvēki, esam 
savā lepnībā aizgājuši līdz pilnīgam ab-
surdam. Mēs uzskatam, ka esam šīs pla-
nētas valdnieki un saimnieki. Un mēs te 
it kā nosakām toni. Kas par muļķībām! 
Cik šausmīgi uzpūtīgi ir tā domāt! Šī 
planēta bez mums lieliski var iztikt. Ja, 
piemēram, jebkurai lielai valstij atslēg-
tu elektrību uz dažiem  gadiem, mēs ātri 
vien būtu atpakaļ vigvamos, zaru būdās, 
zemnīcās un alās. Cilvēka eksistence ir 
tik ļoti trausla, salīdzinot ar visspēcīgo 
Māti Dabu, kas atjaunos visu. Jebkurā 
vietā, kur cilvēka darbība beigtos – būs 
kā Imanta Ziedoņa Zaļajās Pasakās. 
Dažu gadu laikā būs džungļi. Un iedo-
māties, ka mēs, cilvēki dabu kaut kāda 
veidā koriģējam, ir naivi. Mēs varam 
savārīt lielas ziepes. Bet tas viss nāks 
atpakaļ un daba paņems savu. Mēs tādā 
veidā tikai darām pāri paši sev. 
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Pēcvārda vietā:

 „Vislielākā tagadnes patiesība, kas mani droši vien padarīs nejautru uz visu atlikušo mūžu, ir šāda – manuprāt, cilvēkiem 
ir galīgi vienalga, vai dzīvība uz planētas pastāvēs vai nepastāvēs. Man izskatās, ka visi dzīvo gluži kā Anonīmo Alkoholiķu 
sadraudzības biedri – dienu pa dienai. Un pietiek zināt, ka būs vēl dažas dienas. Ļoti nedaudzi no maniem paziņām sapņo, 
kaut šī pasaule būtu apdzīvojama arī viņu mazbērniem.” 

                                                                         Kurts Vonnegūts

* Kembridžas universitātes absolvents Duglass Noels Adamss (1952–2001) iemanījās ieviest humoru zinātniskajā fantastikā, kad piedalījās BBC kulta 
seriāla «Doktors Kas» veidošanā, taču pa īstam ļāva vaļu iztēlei, izveidojot novatorisko radioseriālu «Galaktikas ceļvedis stopētājiem», kas jau sen kļuvis 
arī par televīzijas seriālu, grāmatu, datorspēli, bez šaubām teniskreklu un nu arī par Holivudas filmu. Pēc tam viņš turpināja šad tad kaut ko uzrakstīt 
humoristiskās zinātniskās fantastikas žanrā, kaut arī uzskatīja rakstīšanu tikai par nedaudz mazāk nepatīkamu nodarbi nekā zobārsta apmeklējums, 
un ļāvās savai kaislībai uz elektroniskajām ierīcēm. Pēdējais viņa pabeigtais projekts bija grafiska piedzīvojumu spēle «Zvaigžņu kuģis «Titāniks»».

** Uldis Ģērmanis  Latviešu tautas piedzīvojumi (1959)  Grāmatas centrālais motīvs ir latviešu tautas cīņa par savām tiesībām un brīvību. 
Šis stāsts pārspēj dažu labu dēku un piedzīvojumu romānu, un tomēr tas ir tikai stāsts par kādas tautas un valsts likteni.
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Citur Eiropā...

Geiralds, Francija, 25 gadi

Runājot par globālo sasilšanu, varbūt 
labāk būtu pajautāt Antarktīdas balta-
jiem lāčiem, ko viņi domā? 

Cilvēki īsti nesaprot, ka globālās sasil-
šanas rezultātā ies bojā plašas teritori-
jas un arī vēsturiski nozīmīgas vietas, 
piemēram, Atēnas. Pēc gadiem Āfrikas 
cienīgs karstums būs arī Norvēģijā! 
Temperatūra paaugstināsies visā Skan-
dināvijā un pat Arktikā, ledāji izkusīs. 

Pašlaik, novembrī, ir ļoti silts Vācijā – 
tikpat silts, cik normālā gadījumā būtu 
Spānijā. Kad paaugstināsies ūdens lī-
menis, applūdīs lielas teritorijas Āfri-
kā, kur dzīvo daudz cilvēku. Zinātnieki 
prognozē, ka Francijā jūra nonāks līdz 
pat Parīzei! /Ārprāts, arī mana māja 
noslīks!/ Un starp citu, Baltijas valstis 
ir ļoti apdraudētas – Jums jāmācās pel-
dēt. Vismaz zivis kļūs laimīgas, jo tām 
būs vairāk vietas, kur peldēt. Tomēr pa-
stāv iespēja, ka pēc daudziem gadiem 
viss notiks apgrieztā virzienā – aukstu-
ma zonas izpletīsies no Ziemeļiem līdz 
Āfrikai...

Vladimirs, Serbija, 22 gadi

Serbijā, diemžēl, nav pārāk attīstīta 
atkritumu šķirošanas sistēma un eko-
loģija kopumā. Pirms neilga laika gal-
vaspilsētā Belgradā valdība pieņēmusi 
videi labvēlīgu lēmumu par speciāliem 
atkritumu konteineriem plastmasai. 
Vēl nākotnē tiek plānots izveidot milzī-
gu atkritumu šķirošanas un pārstrādes 
centru Belgradā, bet par plastmasas 
un metāla atkritumu nodošanu cilvēki 
saņems atlīdzību. Serbijas Ziemeļos, 
pilsētā Vranje, ir nolemts apturēt plast-
masas maisiņu izsniegšanu no 2010.
gada – šis ir pirmais gadījums valstī. 

Emīlija, Maķedonija, 19 gadi

Patiesībā par šīm lietām nav daudz ko 
stāstīt, es arī tās nepārzinu. Nesen val-
dība pieņēma likumus, kas nosaka spe-
ciālu filtru lietošanu fabrikās, lai ma-
zinātu izplūdes gāzu kaitējumu. Ir arī 
likums, kas pieprasa 50 euro sodu par 
nelegālu atkritumu izgāšanu, lai gan 
Maķedonijā joprojām ir daudz piesār-
ņotu vietu, atkritumi tiek izgāzti mežos, 
jo īpaši laukos.

Vanda, Ungārija, 20 gadi

Ungārija piekritusi Kioto protokolam 
2002.gadā. Es dzīvoju Budapeštā un 
te ir ļoti piesārņots gaiss, bet tas jau 
laikam mūsdienās skaitās normāli. 
Un tagad mums ir tāds pats likums kā 
Ķīnā pirms Olimpiskajām spēlēm – tā 
sauktās pāra un nepāra dienas, kad 
iebraukšana pilsētā notiek atkarībā no 
automašīnas numura. Diemžēl lielākā 
problēma joprojām ir ungāru tautas at-
tieksme pret vidi, viņiem nerūp dabas 
aizsardzība, mums nenotiek nekādu 
īpašu pasākumu zaļam dzīvesveidam. 
Pašlaik svarīgākas ir dažādas sociālās 
lietas. Arī atkritumu šķirošana nav diez 
ko attīstīta. Ceru uz to labāko!

Balints, Ungārija, 19 gadi

Kā jau mēs visi zinām, pašreizējā pa-
saules lielākā problēma ir dabas piesār-
ņojuma apturēšana. Mēs bieži dzirdam 
cilvēkus sakām: ‘’Mums jārūpējas par 
dabu, mums tā jāsaudzē!’’, bet lielāko-
ties tā ir tikai runāšana bez aktīvas dar-
bības. Pat tad, ja mēs šobrīd nesapro-
tam un neredzam šo piesārņojumu, tas 
būtiski ietekmēs nākamās paaudzes.

Ungārijas situācija nav no tām labāka-
jām. Dabas aizsardzība patiešām nav 
mūsu prioritāte. Visās lielajās pilsētās 
ir ārkārtīgi daudz mašīnu, kas piesār-
ņo gaisu ar izplūdes gāzēm, tomēr mēs 

nevaram pilnībā atrisināt šo problēmu, 
jo sabiedriskais transports nav tik labā 
līmenī. Pamazām cilvēki sāk šķirot at-
kritumus, tomēr vairumā gadījumu tie 
tik un tā tiek sajaukti kopā un izmesti 
kopīgā atkritumu kaudzē. Par laimi, es 
esmu dzirdējis, ka reiz pa reizei notiek 
kādi organizēti pasākumi, kas aicina 
cilvēkus pievērst uzmanību dabas aiz-
sardzībai. Tāpat kā Latvijā, arī mums 
periodiski ir velobraucieni ‘’Kritiskā 
masa’’, kad cilvēki neizmanto mašīnas, 
bet gan garā, garā rindā brauc cauri pil-
sētai uz velosipēda.

Jau diezgan ilgu laiku mums rodas 
problēmas ar indīgo vielu piesārņoju-
mu mūsu upēs, ko izraisa bezatbildī-
gas fabrikas, turklāt mums bija un vēl 
joprojām ir nesaskaņas par viedokļiem 
ar dažādām ārzemju iestādēm (galve-
nokārt no Austrijas), jo liels atkritumu 
daudzums ir transportēts uz Ungāriju, 
un tas atstāj kaitīgu iespaidu uz mūsu 
vidi.

Bez tam, tas nav tik tipiski, uzklausīt in-
formāciju par priekšlikumiem vai dar-
bībām no valdības, vides aizsardzības, 
ziņām. Protams, tas nav noteicošais 
faktam, ka sabiedrība nav informēta, 
bet tieši valdība nav aktīva, neredzamie 
“izskaidrojumi” var novest līdz korup-
cijai, izraisīt to, ka politiķi un departa-
menti pirmām kārtām interesēsies par 
viņu pašu “naudu”, un beigās finanšu 
sistēma nebūs pietiekama, lai šo risi-
nājumu uzskatītu par pietiekami vērtu.

Kopumā Ungārijas situācija nav tik 
kritiska, mūsu vide nav iznīcināta, 
bet mums nāktos paiet pāris soļus uz 
priekšu, pareizajā virzienā. Es ceru, 
ka mēs esam pietiekami gudri, lai va-
rētu padarīt mūsu dabu un vidi aiz-
sargātāku!

Ar jauniešiem sarunājās un rakstu 
veidoja 
Katrīna Kūkuma

Par klimata izmaiņām, globālo sasilšanu, atkritumiem un ozona caurumiem dzirdam vai ik dienas. 
Latvijā par to jau tiek daudz runāts ... BET... Globālo sasilšanu tieši tādēļ tā sauc, jo tā ir GLOBĀLA!!! Lai 
noskaidrotu, kā pret vides lietām izturas citur Eiropā, jautāju jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm, 
kas, kā un kāpēc notiek viņu valstī.

e iropas pieredze
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Unated Nations Climate Change 
Conference 2009
COP15 Copenhagen
Šodien globālo CO2 izmešu daudzumu regulē  
Kioto protokols. Ja pasaules valstis nolemj 
vienoties par jaunu līgumu, kas stātos spēkā 
pirms Kioto protokola termiņa beigām, COP15 ir 
pēdējā iespēja to izdarīt.

interesanti

Kādēļ mums ir vajadzīga klimata 
pārmaiņu līgums 2009. gadā?

Globālais klimata pārmaiņu līgums ir nepieciešams, lai cilvē-
ka darbības negatīvā ietekme uz klimatu tiktu mazināta un 
lai tas sniegtu labumu nākamajām paaudzēm.

Globālās klimata pārmaiņas novērotas vienmēr – kā ledus 
laikmetā, tā siltajos periodos. Dziļledus urbuma paraugi ir 
parādījuši, ka pēdējo 650 000 gadu laikā mainījušās tempe-
ratūras un siltumnīcas gāžu izmešu daudzums. Siltumnīcu 
gāzes atmosfērā nav bijušas noteicošais faktors temperatū-
ras svārstībām, taču tās ir pastiprinājušas šīs svārstības.

Klimata pārmaiņas nav nekas jauns. Jaunums ir fakts, ka 
cilvēka radītais izmešu daudzums ir novedis pie ievērojama 
siltumnīcas gāzu daudzuma palielināšanās atmosfērā, un 
ka globālā sasilšana notiek ievērojami ātrāk, nekā jebkad 
iepriekš.

Kā veicas darbs pie jaunā līguma 
izveides?

Sarunas par klimata pārmaiņu nākotnes līgumu nosaka di-
vas paralēlas vadlīnijas – Kioto protokols un Konvencija – 
tās abas ietver „Bali ceļa karti” virzībā uz jauno vienošanos, 
kas varētu tikt panākta COP15 konferences laikā Kopenhā-
genā 2009. gadā.

COP13 konferencē Bali puses vienojās par nākotnes plā-
nu ceļā uz līguma parakstīšanu COP15 konferences laikā 
Kopenhāgenā.

Kas ir COP?

COP nozīmē pušu apspriede ( Conference of  Parties). Tā ir 
nozīmīgāka organizācija Apvienoto Nāciju Klimata Pārmaiņu 
Konvencijā un tās ietvaros vides ministri tiekas reizi gadā, lai 
diskutētu par konvencijas sasniegumiem.

COP ir atbildīga par starptautisko centienu uzraudzīšanu un 
to pareizas virzības noturēšanu. Tā seko konvencijas ievie-
šanas procesam un pārbauda pušu saistību izpildi, ievērojot 
konvencijas objektivitāti, jaunākos zinātniskos atklājumus, 
kā arī pieredzi, kas gūta klimata pārmaiņu politikas ievieša-
nas procesā.

Kāds ir Dānijas mērķis COP15 
konferencē?

Dānijas valdības mērķis ir panākt globālā klimata vienoša-
nos, kas būtu saistoša apspriedes dalībniekiem, un kas stā-
tos spēkā pēc 2012. gada.

Valdības mērķis ir panākt, lai līgums aptvertu pēc iespējas 
vairāk valstu, un lai tas kalpotu par instrumentu cilvēka radī-
to siltumnīcas gāzu samazinājumam.

Tādēļ valdība ieguldīs lielas pūles, lai panāktu vienošanos, 
kurā visefektīvākajā veidā būtu ietverta cieņa pret vidi, dzī-
ves standartiem un ilgtermiņa enerģijas piegādes drošību.

Vairāk informācija par COP15 www.cop15.dk

Informāciju sagatavoja Dānijas vēstniecība Latvijā.



Ojārs Balcers, 
Vides aizsardzības klubs, 
LU Cietvielu fizikas institūts

Indiāņi — olmeki — kompasu Meksikā esot lietojuši jau senāk nekā pirms 
3000 gadiem, kad tos sākuši izgatavot arī Ķīnā. Kopš tā laika ir pagājušas 
vairākas tūkstošgades, kuras bija piepildītas ar dažādiem interesantiem un 
svarīgiem notikumiem, tostarp arī brīnumiem. Fiziķi XVIII gadsimtā ievēroja, ka 
zibens izlādes tuvumā notiek dzelzs priekšmetu magnetizēšanās un kompasa 
pārmagnetizēšanās. Radās viedoklis, ka magnētiskās un elektriskās parādības 
ir savstarpēji saistītas. Ar kompasa izmantošanas sākumu salīdzinoši nesen, 
1820.gadā, dānis Hanss Ersteds uzskatāmi pierādīja magnētisko un elektrisko 
parādību saistību. Viņš konstatēja, ka elektriskā strāva, kas plūst vadā, tāpat kā 
patstāvīgais magnēts iedarbojas uz tuvumā novietotu magnētadatu, orientējot 
to perpendikulāri vadam. Francūzis Andrē Marī Ampērs izpētīja magnētisko 
mijiedarbību starp diviem vadītājiem, pa kuriem plūst strāva. Rezumējot raksta 
fizikālo daļu, jākonstatē, ka jau XIX gadsimtā bija zināms, ka jebkuram kustībā 
esošajam elektriskajam lādiņam un mainīgiem elektriskajiem laukiem raksturīga 
magnētiskā iedarbība, bet Maksvela teorija nosaka, ka mainīgs elektriskais lauks 
rada mainīgu magnētisko lauku un mainīgs magnētiskais lauks rada mainīgo elek-
trisko.

 

Zemes līnijas pret WiFi
Ļoti skaisti.  Cilvēki izdomāja iekšdedzes 
dzinēju, tvaiku, decentralizētu 
un centralizētu elektroenerģijas 
ģenerāciju, elektropārvades līnijas, 
radio, TV un citas lietas, kuras saistās 
ar t.s. zinātniski tehnisko revolūciju, ar 
ko mēs saprotam aptuveni pēdējo 150 
gadu ilgu laika posmu. Tomēr īsti labi 
neklājās tiem cilvēkiem, kuri ilgstoši 
dzīvoja elektropārvades līniju tuvumā. 
Tas īpaši sāka traucēt “pedāli grīdā” 
tipāžiem pēc tam, kad ANO Pasaules 
Veselības organizācijas Starptautiskā 
vēža pētīšanas aģentūra 2001. gadā 
zemas frekvences magnētiskos lau-
kus klasificēja kā kancerogēnus, jo, 
magnētiskajam laukam palielinoties, 
tika konstatēts progresīvs leikēmijas 
(asins vēža) risks bērniem.

Ja telefoni 
spētu runāt... 

Naktī tik smuko un foršo jauno mobilo telefonu ar modinātāju, kartēm, radio un internetu labāk neglabāt uz naktsgaldiņa, 
turklāt interneta piekļuvei labāk lietot parasto datoru.

ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU
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Kopš šī gada tas vairs galīgi nav 
skaisti, jo ir konstatēts, ka no 
elektromagnētiskā lauka (EML) ar 
zemu frekvenci vajag pēc iespējas 
izvairīties — tā, lai aizsargātos no to 
izraisītiem bioloģiskiem efektiem. Šāda 
lauka avoti ir elektrisko tīklu gaisvada 
līnijas, sadales iekārtas, barotavu jeb tā 
dēvēto fīderu punkti un apakšstacijas 
un, ak, jā, — arī, piemēram, monitori. 
Proti — jebkura ierīce, kas dawrbojas, 
izmantojot elektrisko tīklu, un ilgstoši 
rada pietiekoši stipru magnētisko 
lauku. Ja kādam rodas bažas vai, 
piemēram, kolēģa monitors, resni vadi 
zem apmetuma vai serveru skapis 
neatrodas pārāk tuvu paša darba 
vai citai uzturēšanās vietai, tad arī 
Latvijā ir iespējams sertificēti izmērīt 
magnētisko lauku. Iespējams, šādas 
tādas pārmaiņas birojā vai mājās 
savas un citu veselības vārdā tomēr 
būs nepieciešamas. Vienkāršākā 
valodā — kaitīgās ierīces un vadi jātur 
pēc iespējas tālāk no sevis.

Sadzīvē arvien vairāk ienākot 
jaunākajām tehnoloģijām, kas veic-
ina tirgus ekonomiku un iekšzemes 
kopproduktu, arvien vairāk un 
augstāku EML frekvenču diapazonu 
no 100 kHz[1] līdz 10 GHz[2] izmanto 
komunikācijās — TV un radio, ārkārtas 
dienestu, auto pretaizdzīšanas ierīču, 
mikroviļņu krāsniņu, magnētiskās 
rezonanses iekārtās, kā arī WiFi[3] 
un mobilo tālruņu sakariem. Pašlaik 
pasaulē esot teju 2 miljardi cilvēku, 
kuri lieto mobilos tālruņus. Ir pilnīgi 
skaidrs, ka šī frekvenču diapazona 
ietekme uz veselību ir pētīta un sa-
duras gan sabiedrības veselības, 
labāku alternatīvu neesamības, gan 
piesardzības principa un komerciālās 
un politiskās ietekmes interesēs. 
Dažu valstu valdības un veselības 
aizsardzības iestādes ziņo, ka būtiska 
kaitīga ietekme nav konstatēta, taču 
citu valstu valdības, piemēram, Vācijas 
Starojuma aizsardzības federālais biro-
js (Federal Office for Radiation Protec-
tion), saviem pilsoņiem skaidri pasaka 
— pēc iespējas izvairieties no elektros-
moga! Minētais Vācijas birojs iesaka 
nelietot WiFi, bet tradicionālos vara vai 
optikas vadus datora un citu ierīču sav-
ienojumiem, nelietot elektriskās segas 
un bērnu monitorus, mobilo tālruņu 
vietā izmantot parastos — “zemes 
līnijas” — tālruņus.

Eiropas Komisijas Zinātniskā komiteja 
(SCENIHR) jaunu risku izvērtēšanai 
atzīst, ka jāturpina pētījumi gan par 
intensīvu mobilo tālruņu ilgtermiņa 
ietekmi uz sabiedrības veselību, gan 

arī elektromagnētisko hipersensibilitāti 
(EHS). Patiesībā tas nav nekas nepa-
rasts, ja atceras, cik šīs tehnoloģijas 
ir jaunas un cik strauji tās izplatās 
sabiedrībā, piemēram, cilvēki lieto 
mobilos tālruņus. Tomēr tiek norādīts, 
ka bērni var būt jūtīgāki pret EML, 
jo bērnu smadzenes tikai attīstās. 
Pilnīgi noteikti pa telefonu nevajag 
runāt automašīnās, jo tas gan ap-
draud satiksmes drošību, gan arī 
aparāts staro daudz vairāk, lai spētu 
nodrošināt sakarus ar bāzes staciju. 
Starp citu, tālruņa aparātu specifisko 
starojumu raksturo ar tā saukto SAR 
indeksu, un dažādiem tālruņiem tas 
ir atšķirīgs. Cita liela diskusija ir par 
to, vai mobilo tālruņu kompānijām 
vajadzētu koncentrēties uz jaunu, bet 
potenciāli lielu — 8-12 gadu vecu bērnu 
auditoriju. Autors teiktu tā — kamēr 
EML ilgtermiņa ietekme uz veselību — 
smadzenēm, nervu sistēmu un audi-
em — nav pilnīgi noskaidrota, tikmēr 
piesardzības vārdā varbūt tomēr 
labāk izvairīties no mobilo tālruņu 
uzticēšanas savām nepilngadīgajām 
atvasēm. Francijas valdība šī gada 
janvārī aicināja vecākus ierobežot 
bērnu mobilo tālruņu lietošanu.

 

Nopērc modinātāju!
Pašpalīdzības grupas ziemeļvalstīs 
norāda uz gandrīz 10% lielu 
hipersensibilitātes izplatību populācijā. 
Tomēr hipersensibilitāti var izraisīt ne 
tikai EML, bet arī citi vides faktori, 
piemēram, fluorescento, tajā skaitā 
„taupīgo” dzīvsudraba lampu mirgoņa, 
gaismas spožums, slikts darba vie-
tas iekārtojums un problēmas, kas 
saistītas ar vizuālajiem displejiem, kā 
arī gaisa kvalitāte un stress.

2007.gada pavasarī ASV un 
Rietumeiropā tika konstatēts, ka plaši 
izplatīts (pat līdz 70%) ir bišu saimju 
„sabrukšanas sindroms” — no stropa 
pēkšņi pazūd visas bites, izņemot bišu 
māti un līdz galam neattīstījušās darba 
bites. Skaidra atbilde uz jautājumu par 
bišu pazušanas cēloņiem netika dota, 
bet kā iespējami tika minēti pesticīdi, 
ģenētiski modificētie kultūraugi vai 
stropu tuvumā esoši mobilie tālruņi. 
Varbūt iemesli ir pilnīgi citi, varbūt kāds 
no minētajiem. Sabiedrības ietekme uz 
biosistēmu var būt tik milzīgi negatīva 
un tik šokējoši maz izprasta!

Toties Indijā un ASV ir pētījumi, kas 
rāda — vīriešiem, kuri lieto mobilos 
telefonus, krasi samazinās spermas 
daudzums. Vai šādi dati ir apstiprināti 

arī Eiropā, autora rīcībā informācijas 
nav. Varbūt Eiropas “mobilajiem” 
vīriešiem šajā ziņā viss ir kārtībā.  

Lai nu kā, ir skaidrs, ka labāk būtu pēc 
iespējas izvairīties no elektrosmoga 
un ar cilvēkiem sarunāties aci pret 
aci. Ja sarunas plānotas ilgākas vai 
regulāras, bet tikties nav iespējams, 
varbūt apsvērt lietot parasto tālruni. 
Ja jāizmanto internets, tad varbūt ne-
vajag WiFi, bet labāks ir parastais vara 
vai optikas savienojuma vads. Par 
elektrolīnijām, monitoriem, un vispār 
zemas frekvences magnētiskajiem 
laukiem jau rakstīju — ir pierādīts un 
vispāratzīts, ka tie ir kancerogēni, 
tāpēc — labāk no tiem pa gabalu. Fizika 
māca, ka EML samazinās, palielinoties 
attālumam no avota. Par Zaķusalas TV 
torņa EML ietekmi viedokļi ir atšķirīgi. 
Tāpat ir dažādi viedokļi par jaudīgiem 
lokatoriem, proti, nevis par to, vai EML 
ir pārāk liels vai nē, bet gan par to, 
kādā attālumā tas vairs nav veselībai 
potenciāli kaitīgs ilgtermiņā un kurš at-
bild par risku un apmaksā rēķinus, ja 
risks iestājas. Tāpat par mobilo tālruņu 
ilgtermiņa ietekmi uz veselību īsti līdz 
galam skaidrības nav. Tomēr, šķiet, 
labāk mobilo telefonu bērniem nedot 
un arī „lielajiem” lietot pēc iespējas 
retāk, bet naktī tik smuko un foršo, jau-
no mobilo ar modinātāju, kartēm, radio 
un internetu varbūt labāk neglabāt uz 
naktsgaldiņa — tiešā galvas tuvumā, 
turklāt interneta piekļuvei labāk lietot 
parasto datoru, ne telefonu. Starp citu, 
uzlīmes, tostarp hologrāfiskās, uz mo-
bilajiem telefoniem EML nesamazina.

Autoram kā atbalstāma liekas dažu Ri-
etumeiropas pilsētu prakse aizliegt un 
bloķēt mobilos sakarus arī sabiedriskā 
transporta līdzekļos, ne tikai 
kinoteātros, skolās vai citās publiskās 
vietās, kur tie vai WiFi var traucēt cit-
iem cilvēkiem, tostarp tādiem, kuri cieš 
no hipersensibiltātes vai kuri vienkārši 
nevēlas riskēt ar savu un savu tu-
vinieku veselību.

[1] 1 kilohercs ir 1000 svārstību sekundē

[2] gigahercs ir tūkstotis miljonu svārstību 
sekundē

[3] Bezvadu internets
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Vai tu vēl dzirdi, kā zāle dīgst, -
Tikai to es tev gribēju jautāt,
Kad apbļauts un aprunāts
Pārspēru kāju pār tavējo slieksni.

Tev kustas lūpas,
Un es vēl nemāku nolasīt,
Es tikai redzu,
Kas tas nav „jā”.

Cik tas ir labi,
Ka mēs vēl redzam...
Un, lai parauj velns, ja arī jāsaskata,
Cik esam kontuzēti.

Dod man papīru,
Un es tev rakstīšu
Ar asiņojošiem, kliedzošiem burtiem:
„Ieliec drošinātāju ausīs,
Izņem radioaparātam, televizoram,
Velns zin kam izoperē
Un ieliec sev ausīs.

... ja tu vēl dzirdi, kā zāle dīgst.”

O. Vācietis

foto: Juris Bondars
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Sarunas...
Stāsti...

Pirmo asociāciju izpratnē - burtu, vārdu un teiku-
mu kopas noteiktā kārtībā vai arī nekārtībā. Taču stāstu var 
veidot arī ar skaņu vibrācijām, ar krāsu sintēzēm. Ar kustī-
bu plūsmām un ar emocionālu enerģiju strāvojumiem. Var 
ritmiski un var absolūti neritmiski. Un, lai cik arī neritmis-
ki būtu, dabas ritmiskās pulsācijas mūs pavada ik uz soļa. 

Vispār jau stāsts šoreiz nebūs par ritma teoriju. Šīs ir atmi-
ņas par 10 dienām. Par kādu vasaras festivālu un meistar-
klašu nometni Krievijā. 2000 km no Rīgas. Samāra, Tolja-
ti un trīs dalībnieki no etnoperkusiju grupas Afroambient.

Pirmās dienas novakare, un tur jau viņa mūs gaidīja kopā ar 
Žiguļu kalniem un pirmssaulrieta nokrāsām. Volga. Viena no 
Krievijas varenākajām upēm un garākā upe Eiropā. 

Tā vien šķiet, ka Kopilova pussalā iepretī Toljati pilsētai visa 
dzīve griežas ap Volgu. Kāds upes krastā izdzer alus pudeli 
un to pēc tam iemet ūdenī. Tas pats laikam tiek darīts arī 
ar maisiņiem, cigarešu paciņām un citiem sīkiem atkritu-
miem (secinājums pēc tā, ko pamanīju, brienot pa ūdeni gar 
krastu). Šur tur krastā izskalota kāda beigta zivtiņa. Ar visu 
to vienmēr ir kāds, kurš Volgā peldas. Kāds Volgā izmazgā 
matus, vēl kāds labi saziepē un noskalo savas karstajā va-
saras svelmē iesvīdušās paduses. Viens Volgā tīra zobus, 
kāds cits garāmejot pačurā, vēl kāds izmazgā zupas katlu. 
Te ir jāpiedomā, kur noliec savas kediņas, kad ej peldēt. Ja 
noliksi pārāk tuvu krastam, pēc apmēram 10 minūtēm tavas 
kediņas plunčāsies pa ūdeni kopā ar tevi. Neatstāj uz ilgu lai-
ku mašīnu pārāk tuvu krastam, jo var gadīties, ka vienu brīdi 
nāksies tai brist pakaļ pa ūdeni līdz ceļiem. Kāpēc? Tāpēc, 
ka Volgai ir savi paisumi un bēgumi! Vispār jau neviens tā īsti 
nepaskaidroja, kas šie ir par paisumiem un bēgumiem. Mani 
minējumi: 1) tā ir straume, kas ik pa laikam atduras pret 
kādu no salām vai pussalām un atnes līdz krastam papildus 

ūdens masu (jau zinu dažus ģeogrāfus, kas mani apstrīdēs); 
2) Volga vienkārši dejoja līdzi festivāla laikā dzirdamajiem 
perkusiju ritmiem (ņemot vērā, ka 4 dienas šo piekrasti pie-
pildīja perkusiju džems* 24 stundas diennaktī).

Cik tai dažādas nokrāsas! Dūmakainā Volga no rīta. Saules 
mirdzumā spīguļojošā Volga dienas vidū. Krēslaini rūsganā 
Volga pirms saulrieta. Un romantiski noslēpumainā Volga 
naktī ar savu paisumu čalošanu.

Un Volga visu ievēro. Tu tiec pamanīts arī tad, ja ej peldēties 
viens. Jo redziet, lai normāli izpeldētos dziļākā ūdenī, līdz 
tam vispirms jānokļūst. Lai nebūtu garlaicīgi vienam brist 
to gandrīz puskilometru, Volga atsūta tev kompānijā asari. 
Turklāt šis ir tik uzticams ceļa biedrs, ka ietiepīgi turas tev 
blakus metru no tevis, lai arī kā tu šļakstītos un mēģinātu 
viņu aizbaidīt. Un, kad beidzot tiec līdz vietai, kur redzi priek-
šā tumšu dziļumu un tevi pēkšņi pārņem mazliet baisa sajū-
ta ar šaubām - peldēt vai nepeldēt, tad, paskatoties sāņus, 
tu redzi, ka ietiepīgais asaris tev pietuvojies jau pusmetra 
attālumā..

Kaut arī mūsu atrašanās vietas šo 10 dienu laikā mainījās, 
skaņas un ritms kā vienojošais elements bija kopā ar mums 
visur. Mūzika, kas brīžiem izsauc karstasinīgus deju ritmus, 
bet jau nākamajā brīdī apvij ap tevi absolūti meditatīvas no-
skaņas. Un tu vienkārši nevari nesajust, ka saplūsti vienotā 
elpā ar apkārtējo dabu. Šķiet – vēl tikai dažas rāmās duduka 
notis, vēl tikai mazliet Tibetas zvanu skaņu, lai aizlidotu Kos-
mosā. Turklāt pilnīgu stihiju harmoniju iekrāsoja ugunsgriezē-
ju demonstrētās liesmu dejas – ļoti dinamiska spēle ar skatī-
tāja ieelpu un izelpu, balsi un ķermeņa vēlmi iekļauties ritmā 
un dejot līdzi. Un pat ceļa posmā no pludmales līdz teltij savu 
relaksējošo noskaņu pilno stāstu izspēlē pilnmēness ēnas 
un izdzied cikādes vai siseņi (to, diemžēl, līdz galam atminēt 
nebija lemts..). Atslābinātam naktsmieram! Vien tik daudz 
piepūles, kā to pamanīt, saklausīt un sapnī paņemt sev līdzi.

Sarunas 
ar Volgu 

un 
sarunas 

pie Volgas

stāsti

Evija Grīnmane

Soļu un zemes saruna. Tās ir skaņas, kas stāsta par ceļu. 
To var saklausīt naktī, kad ir ļoti tumšs un pat mēness 
gaismu aizsedz koki. Šīs skaņas lieliski parāda zemes 
reljefu. Vajag tikai ieklausīties. Tip tip tip tip tip klap-klap-
klap šļūūūūk-šļūūūūk-šļūūūk. Vai atšifrējāt, kas ir kas? 

Ir brīži, kad daba ar tevi patiešām spēlējas. Mums ir apsolīts, 
ka pirms mājās braukšanas mūs aizvedīs uz spēka vietām. 
Tā nu tu sēdi grabošā busā pēc negulētas nakts (pirmsatva-
du sarunas, foto, pastaigas, tēja, torte un atkal sarunas, 
foto, tēja, sarunas), cīnies ar miegu un domā par aromātisku 
espresso kafijas tasīti, elpo busa izplūdes gāzes, mēģini ne-
ieelpot zemes ceļa putekļus un nenokrist no krēsla, busam 
pārvarot kārtējās bedres uz nelīdzenā ceļa. Līdz beidzot esam 
atbraukuši, izkāpjam no mašīnas pēc izmocītā brauciena un 
- bonusā nākas vēl pacīnīties ar pēkšņu smilšu vētru. No ku-
rienes tā uzradās? Nekāds vējš taču nebija visu brauciena 
laiku. Un vēl jo vairāk šeit - kalnu un mežu ielokā... Cik pēk-
šņi uznākusi, tik pēkšņi arī pārgāja. Bet rezultātā - acis pil-
nas smiltīm, mute pilna smiltīm, drēbes un mati ar smiltīm. 

Sēžot zālītē spēka kalnā, ēdot turpat salasītās kazenes, es 
kārtējo reizi sapratu to, ka viss plūst savu ceļu un notiek tieši 
tā, kā tam jānotiek. Vari spuroties pretī, cik spēka, bet veltīgi 
– jo viss ap tevi notiek īstajā laikā un vietā. Lai cik ļoti gribē-
tu te uzkavēties vēl kādu dienu, nopeldēties Volgā vēl reizi, 
izdzīvot vēl vienu sarunu un tējas vakaru, tas tomēr neno-
tiks. Mūsu lidmašīnas biļetes ir tieši uz šo vakaru, jo tieši šīs 
10 dienas bija tās, kas mums jāpavada Toljati un Samārā. 
Mēs esam izdzīvojuši, sajutuši un uzzinājuši tieši to un tieši 
tik daudz, cik bija nepieciešamas, lai ar pareizo devu jau-
nu iespaidu atgrieztos mājās. Un, kaut arī man nācās ziedot 
vairākus pasākumus Latvijā šī viena pasākuma dēļ, tas bija 
tas, kam ar mani vajadzēja notikt. No sirds novēlu katram 
saprast šādas notikumu likumsakarības.

Jau mājupceļa starta taisnē, Samāras lidostā, gaidot savu 
reisu, mūs pēkšņi pārsteidza ziņa, ka reiss aizkavēsies dēļ 
sliktiem laikapstākļiem. DĒĻ SLIKTIEM LAIKAPSTĀKĻIEM? 
Kādi vēl slikti laikapstākļi? Kad pirms nepilnas stundas iera-
dāmies lidostā, bija silts, saulains laiks un daži reti mākoņi 
pie debesīm. Bet lidostas informatoriem bija taisnība. Kad 
jau beidzot devāmies uz lidmašīnu, izbaudījām gan lietu, gan 
vēju, gan stipri vēsāku kļuvušo gaisu. Tā vien šķita, ka Samā-
ra raud par mūsu prombraukšanu.

Es jums šoreiz nestāstīju par pilsētām, par ēkām, par kon-
krētiem cilvēkiem. Tik ļoti gribēju izstāstīt tieši šo stāstu. 
Mēs nebraucām aplūkot arhitektūras pieminekļus, apcerēt 
Krievijas mākslas vēsturi un baudīt metropoļu šarmu. Mēs 
braucām spēlēt un mācīt spēlēt citus. Un šoreiz gandarījuma 
sajūtu man radīja nevis cilvēces šedevri, bet tieši daba un 
skaņas..

*džems – jam session
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s tāsti

Ugunsgriezēju paraugdemostrējumi

Samāra raud

Pirmais vakars Volgas krastā

I. Sprigina vārdā 
nosauktais 
Žiguļovskas Valsts 
dabas parks.
Izveidots 
1927. gadā, lai 
aizsargātu unikālo 
Žiguļu dabu. Bez 
speciālas atļaujas 
apmeklēt aizliegts!
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L ielā Talka
Īsziņas no talkošanas 
vietām

Brīvzemnieku pagasta padome. Cilvēku 
skaits ap 350. Tiek tīrītas ceļmalas, māju 
apkārtnes, mežmalas un pašvaldību ap-
kārtnes.

Limbažu pilsētas dome. Piedalās ap 200 
talcinieku, mazākajam 2 gadiņi. Tiek 
slaucītas ielas, grābti skvēri, vākti atkritu-
mi, tīrīti pieminekļi, griezti krūmi. Brīžiem 
bija krusa un sniegs, bet tagad jau spīd 
saule un liels vējš. Sākam gatavot jau 
pusdienas. 

Salaspils novada dome. Pie „Ako” savāk-
ti jau 30 maisi. Talko 15 cilvēku. Daudz 
gružu, kabeļu atliekas no metālzāģiem. 
Garastāvoklis lielisks, ciemos atnākuši 
gulbji.

Kalsnavas pagasta padome. Talko 130 
cilvēku. Strādā Aiviekstē, Jāņukalnā, 
Jaunkalsnavas centrā, pagasta atkritu-
mu izgāztuvē, „Siliņos”. Noskaņojums 
lielisks, kopā talkot jautrāk un paveikt 
vairāk.

Smiltenes pilsētas dome. Talko 5vietās, 
vēl 11 vietas sakoptas nedēļas laikā. Sa-
lasīti 85 maisi. Piedalās 55 cilvēki, pēc-
pusdienā talkos vēl 35.

Cēsu pilsētas dome. Talcinieku skaits 
950 talcinieku. Garšīgus un veselīgus 
pārsteigumus sagādājis „Rīgas Piena 
kombināts”. 

Dzīvnieku draugu fonds. Talka Canderu 
ielā gandrīz jau beigusies. Esam piepildī-
juši 2 konteinerus līdz malām. Atradumi: 
bumerangs, hokeja nūjas, saulesbrilles, 
datora peles. Esam ĻOTI apmierināti par 
paveikto. Cilvēki ļoti atsaucīgi, sirsnīgi un 
izjūtama liela kopības sajūta.

Jeru pagasta padome. 189 talcinieki. Sa-
vākti atkritumi, sakoptas ceļmalas.

Ramatas pagasta padome. Pašreiz snieg. 
Ir savākti 200 maisi. Esam nosaluši. Tal-
ciniekiem apsolīta pirmā zaļumballe par 
brīvu.

Rojas jahtklubs satīrīja 1 ha platību, pie-
dalījās 40 cilvēki. Atrada 2 pusaizmigu-
šas ķirzakas. Likvidēja 20 gados uzkrāju-
šies kultūrslāni. Neskatoties uz brāzmām 
lielisks garastāvoklis.

SIA “CIDO GRUPA” jaunākajam dalībnie-
kam 6 mēneši un pēc smagi padarīta 
„darba” tas jau saldi čuč.

Lilastes kāpās talcinieki izmanto pat 
smago tehniku, lai izvilktu sarūsējušas 
metāla trubas.
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L ielā Talka
Īsziņas no talkošanas 
vietām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Tirzas 
pamatskolas skolēni, pedagogi un dar-
binieki, skaitā 145, salasīja atkritumus 
ceļmalās 12 km garumā, grāba lapas pie 
baznīcas, vāca atkritumus mežā. Intere-
santākie atradumi – 5Ls un 1 ērce. No-
skaņojums ļoti labs. 

Kurzemes rajona izpilddirekcija. Sakop-
tas vēl teritorijas Platā ielā, Jūrmalas gat-
vē gar dzelzceļu, Buļļu salas pludmale un 
kāpas, Kurzemes prospekta zaļā zona un 
mežs, parks Dzirdzciema un Konsula iela 
pie Lāčupes kapiem, Anniņmuižas bulvā-
rī, Buļļupes krasts u.c. Vakar talkoja 468 
cilvēku, šodien 690.

Jaunlaicenes pagasta padome. Talkā 
piedalījās 56 talcinieki. Laika apstākļi – 
brīžiem sniegs ar lietu, brīžiem saule. Tal-
cinieki optimistiski noskaņoti. Piedalās 
daudz jauniešu un bērnu. Interesantā-
kais atradums – maisiņš ar mobilo tele-
fonu, telefona lādētāju un asinsspiediena 
mērāmais aparāts.

Valmieras pilsētas pašvaldība. Kāda 
draugu kompānija izmanto Lielo talku, 
lai atzīmētu Dzimšanas dienu, sakopjot 
pilsētu.

Gaujienas pagasta padome. Talka par 
spīti cīruļputenim turpinās. Strādājam 12 
vietās.

Annas pagasta padome. Talkas noslē-
gums (13:30). Satīrīti 7 km ceļmalu teri-
toriju, savākti 18 maisi un kaudze atkri-
tumu. Ziemīgo laika apstākļu dēļ koku 
stādīšanu atcelsim uz Meža dienām.

Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”. Sa-
vākti 16 maisi. Topā džins ar toniku, tā 
kā te būtu kāda ražotne, tad tikai seko 
plastmasas pudeles un pamperi. Veiksmi 
visiem talciniekiem un lai nepietrūkst 
maisu un optimisma!

SIA “CIDO GRUPA” paplašina uzkopšanas 
teritoriju, tīrot arī Lilastes stacijas apkai-
mi. Raksta 13:00, ka pēc kārtīgi padarīta 
darba CIDO par prieku pelēkie mākoņi 
šķiras un Lilaste jau spīd saulē. Atkritu-
mu kaudzes aug kā sēnes pēc lietus!

Salaspils novada dome. Mežā atradām 
izgāztu kravu ar visiem identifikācijas pa-
pīriem – izsaucām policiju.

Veclaicenes pagasta padome. Pie mums 
šobrīd snieg un tas netraucē mums tal-
kot. Ir ieradušies 24 talkotāji un 9 no tiem 
ir skolēni.
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Apliecināt savu mīlestību 
pret Latviju

Jūsu redzējums par Latviju uz tuvākajiem 10 – 100 gadiem. Kādai tai vajadzētu būt?

Es gribētu redzēt pārdomātu valsts attīstību, kas nodrošina gan valsts pamatfunkciju izpildi, gan sabiedrības labklājības cel-
šanu, gan valsts konkurētspēju kā reģionā, tā pasaules mērogā. Lai to sasniegtu, mums vajadzētu pārdomāti izmantot savu 
ģeogrāfisko atrašanās vietu un pieejamos resursus, domāt par inovatīvām idejām tautsaimniecības attīstībā, kas vienlaicīgi 
atbilst zaļai domāšanai, veicināt atjaunojamo energoresursu attīstību, nodrošināt savu tirgu un vēl eksportēt Latvijā ražotus 
produktus un pakalpojumus. 

Tā ir arī valsts ar efektīvu, kompaktu valsts pārvaldi, sociālo nodrošinājumu Latvijas iedzīvotājiem, valsts, kurā vara pieder 
tautai un politiķi godprātīgi īsteno politiku, kas ir atbildīga un patiesa. Arī iedzīvotājiem ir jābūt atbildīgiem pret savu valsti, 
sabiedrību un vidi, lai varētu palīdzēt Latvijas valsts attīstībai un ilgtspējas nodrošināšanai.

Latvijai jābūt zaļai, tīrai un dinamiskai. Zaļa Latvija nozīmētu dabu mīlošus cilvēkus, tīra Latvija – apzinīgus cilvēkus, un 
dinamiska Latvija – labklājības sabiedrību. Tas ir mērķis, kura virzienā mums jāstrādā. 

Tagad un turpmāk, mums ir jāapzinās savu vērtību, resursus un iespējas, droši skatoties nākotnē. Es ļoti ceru, ka nevajadzēs 
paiet ne 10, ne 100 gadiem, lai katrs Latvijas iedzīvotājs varētu skaļi atzīt – „Esmu lepns dzīvot Latvijā”.

Vai šādas akcijas – kā Lielā Talka, varētu nopietni ietekmēt vides saglabāšanu, vai arī tas vairāk ir jautājums 
par mūsu patriotismu, audzināšanu, izglītību un attieksmi?

Esmu pārliecināts, ka tieši mūsu uztveres un domāšanas izmaiņas dabas un cilvēka vienotības aspektā ir Lielās Talkas akcijas 
galvenie ieguvumi. Lielās Talkas dienā mēs kopā sakopjam savu zemi, vienalga vai tā būtu sava sēta, kāda ceļmala vai jauna 
bērnu rotaļlaukuma ierīkošana. Mēs to darām kopā ar savām ģimenēm, draugiem, kaimiņiem un tieši šis kopīgais darbs ir 
galvenais savas zemes mīlestības un zaļās domāšanas veidotājs. Es domāju, ka visi tie, kas kopīgi piedalījās pagājušā vai šī 
gada talkā, nemet atkritumus zemē. Nākošgad talkas dalībnieku būs vēl vairāk un to, kas met atkritumus zemē vai ved tos uz 
mežu, kļūs mazāk. 

„Projekts Pēdas”  neformālās vides izglītības žurnālam „ Mana Planēta”

Valsts prezidenta piedalīšanās Lielajā talkā 2008.gadā 13.septembrī Lapmežciemā; 
autors: Gatis Bergmanis, Valsts prezidenta kanceleja

Jautājumi Valsts prezidentam,  Valdim Zatlera kungam
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Jūs pēc profesijas esat ķirurgs, ārsts. Vai dabas veselība būtu saudzējama tikpat lielā mērā, kā cilvēka vese-
lība un kādas būtu metodes, ja nu tomēr to neizdotos izdarīt? Kas būtu „amputējams” mūsu dabā, lai cilvēka 
labklājība neciestu?

Dabas veselība un cilvēka veselība ir cieši saistītas lietas. Jo mums būs vairāk piesārņotas vides, jo vairāk mēs apdraudēsim 
arī savu veselību. Varbūt ne tūlīt, bet pēc desmit gadiem noteikti. Tāpēc par vidi ir jārūpējas tā, kā mēs rūpējamies par savu 
veselību – regulāri, nevis ilgstoši ārstējoties, kad situācija jau krasi pasliktinājusies. 

Šīs rūpes par dabas veselību var būt dažādas – maksimāli censties ierobežot atkritumu izgāšanu un dabas piegružošanu, do-
māt par atkritumu pārstrādi, katru gadu piedalīties talkā, iestādīt vismaz vienu koku vai pārdomāti lietot siltumenerģiju un 
elektroenerģiju. Ilgtermiņā tas nodrošinās gan dabas veselību, gan cilvēka labklājību. 

Koku stādīšana Meža dienu ietvaros 2008.gada 9.maijā; 
autors: Juris Krūmiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ekonomiskā krīze, ekoloģiskā 
krīze, cik lielā mērā šīs lietas jū-
suprāt ir saistītas vai arī nav. Vai 
šobrīd cilvēki vispār ir spējīgi do-
māt un iedziļināties vides jautā-
jumos, ņemot vērā, ka šobrīd jā-
atrisina viņu eksistenciālas prob-
lēmas un vai vides lietas būtu vai 
nebūtu tagad jāatstāj novārtā?

Mijiedarbība starp ekonomisko 
krīzi un ekoloģiju noteikti pastāv. 
Manuprāt, ekonomiskā lejupslīde 
aicina cilvēkus atgriezties pie dabas, 
kā rezultātā vide patiesībā ir ieguvēja. 
Tā, piemēram, cilvēki atkal pārdomā 
sava dārziņa iekopšanu, lai audzētu 
ikdienā tik ļoti veselīgos dārzeņus un 
augļus, plāno ogošanu un sēņošanu, kā 
arī vairāk domā par gatavošanu mājās, 
ievārījumu vārīšanu vai marinēšanu. 

Protams, ekonomiskie jautājumi un 
savu pamatvajadzību nodrošināšana 
tiek izvirzīta pirmajā plānā. Taču 
draudzīga attieksme pret vidi patiesībā 
veicina arī ekonomisko taupīšanu un 
līdzekļu ekonomiju. Piemēram, vairāk 
domājot par elektrības patēriņu un 
izslēdzot lieko apgaismojumu, mēs gan 
speram soli pretī klimata pārmaiņu 
novēršanai, gan ietaupām savus 
līdzekļus. Esmu pamanījis, ka ielās ir 
arvien vairāk riteņbraucēju, kas arī ir 
laba zīme, jo cilvēki mazāk izmanto 
automašīnas kā pārvietošanās līdzekli. 

Teorētiski mēs, protams, varam pieļaut, 
ka ekonomiskās lejupslīdes rezultātā 
vides aizsardzībai tiek atvēlēts mazāks 
finansējums, kas rezultātā veicina arī 
ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos. 
Taču vidi var saudzēt ar ļoti vienkāršām 
lietām, kas gala rezultātā būs pat 
ekonomisks ieguvums.

Jūsu, kā Valsts pirmās amatpersonas viedoklis par Valsts politisko gribu vides jautājumos? Vai mērķis – 
Latvija tīrāka vieta uz pasaules kartes – vai to vajadzētu vai nevajadzētu definēt sabiedriskajā telpā kā vienu 
no Valsts prioritātēm, vai arī tai būtu jāpaliek kā sabiedriskai aktivitātei?

Latvijai ir ļoti ievērojami panākumi vides sakārtošanas jomā. Jau šobrīd Latvija ir ierindota 8.vietā 149 pasaules valstu vidū 
visā pasaulē atzītajā EPI  (Environmental Performance Index) pētījumā. Tātad mēs esam uz pareizā ceļa. Taču ir ļoti būtiski 
šo vietu saglabāt un turpināt aizsākto darbu gan politiskajā, gan sabiedriskajā līmenī. Lai Latvija būtu tīrākā vieta uz pasaules 
kartes, valstij un sabiedrībai noteikti ir jāstrādā kopā, jo tikai tā mēs varam nodrošināt sakārtotu un ilgtspējīgu Latvijas vidi.

Kur jūs talkojāt un ko paveicāt Lielās Talkas laikā?

Šogad kopā ar savu kundzi un Jelgavas 1.sanatorijas internātskolas skolēniem es sakopu skolas parku. Mēs sagrābām pērno 
gadu sakritušās lapa, savācām nolauztos koku zarus, iztīrījām parku no krūmājiem un attīrījām parku no atkritumiem. Būtībā 
mēs spērām pirmos soļus parka labiekārtošanā un bija gandarījums noskatīties, kā sākotnēji krūmājiem saaugušajā parkā 
iespīdēja arī saule. 

intervija



Valsts prezidents piedalās riteņbraucienā par godu izstādes „Sapņi 
uz riteņiem” atklāšanai 2009.gada 26.martā; 
autors: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja

piedalīšanās Meža dienu noslēguma pasākumā - Likteņdārza veidošanas talkā - Koknesē 
2009.gada 23.maijā; 
autors: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja

Kādus padomus jūs varētu ieteikt no savas personīgās 
pieredzes, kas cilvēkiem būtu jādara ikdienā , lai 
samazinātu globālo sasilšanu, lai veicinātu saudzīgu 
attieksmi pret dabu?

Šogad ir bijuši vairāki ļoti veiksmīgi projekti, kuros 
esmu piedalījies, turpināšu to darīt un aicinu cilvēkus arī 
iesaistīties. Jau minētā Lielā Talka ir fantastiska iespēja 
sakopt savu valsti, lai atstātu nākamajām paaudzēm tīru un 
zaļu Latviju. 

Pievienojos arī Pasaules Dabas fonda rīkotajai ‘Zemes 
stundai’, kuras laikā izslēdzām apgaismojumu Rīgas pils 
Triju Zvaigžņu un Svētā gara torņos, kā arī samazinājām 
apgaismojumu Jūrmalas rezidencē. Gaismas un elektroierīču 
ekonomiskai lietošanai sekoju līdzi ik dienu, jo tas ir veids, kā 
mazināt klimata pārmaiņas.

Tāpat šogad stādījām kokus Meža dienu ietvaros, kā 
arī kopā ar Dānijas vēstniecību Latvijā izmēģinājām 
riteņbraukšanas priekšrocības. Visas šīs lietas var sākotnēji 
likties maznozīmīgas, bet ieguvums būs redzamāks, ja to 
darīs ar vien vairāk cilvēku. Tāpēc es gribētu aicināt ikvienu 
mudināt sevi un apkārtējos dzīvot videi draudzīgi, lai Latvija 
arī turpmāk būtu viena no zaļākajām valstīm pasaulē. 

Cik kokus jūs savā dzīvē esat 
iestādījis?

Nav iespējams precīzi atbildēt uz šo 
jautājumu, jo savā dzīvē esmu sastādījis 
ļoti daudz kokus. Kokus stādu gan 
lauku mājās, gan talkās, gan meža 
dienās un citos pasākumos. Parasti tie 
ir Latvijai raksturīgāki koki. Šogad, 
piemēram, esmu stādījis egles, ozolus, 
lapegles un ceriņus.  To ir neskaitāmi 
daudz, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka 
katram dzīves gadam pa vienam kokam 
sanāks. 
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Ko jūs vēlētos pateikt, novēlēt  Mana Planēta lasītājiem un visiem, kuriem rūp 
Latvijas dabas saglabāšana?

Es gribētu novēlēt katram personīgi sākt ar vienkāršām lietām, lai novērstu klimata pārmaiņas, 
kā arī turpināt līdz šim veiksmīgi aizsāktās akcijas, kas veicina saudzīgu attieksmi pret dabu. 
Mēs šobrīd esam 8.vietā starp pasaules zaļākajām valstīm. Tas ir daudz, taču mums ir jāsaglabā 
šis statuss un jātiecas vēl augstāk.

intervijaintervija
Jūs esat Lielās Talkas patrons. Jūs esat vienīgais prezidents, manuprāt, visā pasaulē, kas kopā ar saviem 
iedzīvotājiem ir vācis atkritumus, iekopis parku, stādījis kokus. Vai tas jūsuprāt ir rādītājs kādai īpašai 
latviešu dabas mīlestībai, vai arī tās ir padomju laika sekas, kad visi bijām ļoti vienlīdzīgi....

Ar Lielās talkas palīdzību mūsu mīlestība pret Latviju pieaug ar katru gadu. Tā ir mana pārliecība. Šis ir pasākums, kurā 
ikviens ar darbiem var apliecināt savu mīlestību pret mūsu zemi. Ja es kā Lielās Talkas patrons aicinu visus uz talku, tad to 
daru ne tikai tādēļ, ka esmu Valsts prezidents, bet tādēļ, ka tiešām ticu, ka, sakopjot savu zemi, mēs kļūstam tīrāki, veselāki 
un vienotāki.
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Valsts prezidenta piedalīšanās Lielajā talkā 2009.gada 18.aprīlī Jelgavā; 
autors: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja

Pēc 10 gadiem Latvija kā tīrāka 
Valsts pasaulē. Vai tas ir reāli? 
Un vai pietiks tikai ar talkām, lai 
to sasniegtu?

Ideālajā gadījumā mēs talkā, kas būs 
veltīta mūsu valsts 100. dzimšanas 
dienai, stādīsim kokus un puķes, jo 
vairs nebūs piemēslotas grāvmalas un 
meži. Tas nenotiks vienā dienā, mēs 
esam tikai šī ceļa sākumā.  Galvenais 
ir tas, ka esam sākuši šo procesu 
-  runājam, domājam un darām, lai 
zaļas un tīras Latvijas ideju kā vienu no 
dzīves pamatvērtībām nodotu saviem 
bērniem. Mums ir skaidrs mērķis un 
kopīgi mēs to sasniegsim. Mēs varam 
paši saviem spēkiem īstenot skaistu 
sapni – izveidot Latviju par tīrāko un 
zaļāko valsti pasaulē.  



interesanti
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Kā palīdzēt Dzīvnieku SOS?
Ja vēlies palīdzēt DzSOS, bet nevari paņemt pagaidu 
mājās dzīvniekus, tad ir iespējams atbalstīt arī 
finansiāli, ziedojot DzSOSam. Tā kā DzSOS ir piešķirts 
sabiedriskā labuma statuss, tad ir iespējams saņemt 
nodokļu atlaides.
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “DzīvniekuSOS” 
Juridiskā adrese: Volgundes iela 6/8, Rīga, LV-1046 
Reģ.Nr. 40008105469 
AS Hansabanka 
LV77HABA0551014358802
Ir iespējams arī noziedot piezvanot uz ziedojumu 
tālruni 90006984 (zvana cena ir 1 Ls)
Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo un ņemt pagaidu mājās 
dzīvnieciņus, tad aizpildi pieteikumu mājaslapā 
sadaļā “Jumts virs galvas”.

Ko es daru Dzīvnieku SOS?
Es esmu DzSOSā jau gandrīz gadu, bet biedrs esmu tikai ½ 
gadu. Visbiežāk mana palīdzība izpaužas kā pagaidu māju 
devējai. Protams, ir dažādi izsaukumi uz kuriem ir jābrauc. 
Vairākums gadījumu ir līdzīgi – ir izmests kaķis vai kaķēns/i, 
kas jānoķer un jānogādā pagaidu mājās, nereti tās ir arī 
jāatrod. Laiku pa laikam gadās arī ļoti interesanti izsaukumi, 
kaut gan tas parasti ir negatīvā nozīmē. Ja brauc izsauku-
mos ir jārēķinās, kanāksies redzēt arī nepatīkamus skatus 
un jābūt gatavam, ka kaķuks jāaizved uz klīniku iemidzināt, 
ja stāvoklis ir bezcerīgs. Milzīgs prieks braukt tad, ja cilvēks 
piezvana un saka – es vēlos kaķi ņemt sev, bet nevaru 
noķert, lūdzu palīdziet!
Interesanti ir barot mazus kaķu bēbjus ar pudelīti un 
priecāties, ka viņi izaug lieli un stipri. Tāpat prieks skatīties 
uz savus VAS, ka salbprāt auklē mazos pagaidu kaķēnus.
Kāpēc es to daru? Jo man tas sagādā patiesu prieku! Tikai 
tie, kam ir mājdzīvnieki saprot kāds mīļums no tiem strāvo. 
Nav nekā patīkamāk kā minča pateicīgā pieglaušanās, kad 
viņš ir paēdis un viņš ir siltumā! Ar patiesu interesi sekoju 
līdzi savu bijušo pagaidu dzīvnieciņu tālākajiem likteņiem 
– kā viņi aug, uzvedas. Ir patīkami saņemt fotogrāfijas un 
stāstus kā viņiem iet.
Ja Tev vēl nav mājdzīvnieciņa, ieteiktu apsvērt domu to 
paņemt no dzīvnieku patversmes, jo šie dzīvnieciņi zin, ko 
nozīmē, kad nav māju un novērtēs to, ka tagad ir!

Ko Dzīvnieku SOS dara?
• Palīdz krīzes situācijās nonākušiem, pamestiem vai 

vardarbībā cietušiem dzīvniekiem, meklējot tiem 
jaunas mājas, organizējot medicīniskas palīdzības 
sniegšanu.

• Organizē brīvprātīgo kustību „Jumts virs galvas”, kuras 
mērķis ir palīdzēt Latvijas dzīvnieku patversmēm, 
kuras ir pārpildītas un nespēj uzņemt visus bez 
pajumtes palikušos dzīvniekus. Kustības dalībnieki 
uz laiku izmitina savās mājās suņus un kaķus, kas 
dažādu iemeslu dēļ nonākuši uz ielas, līdz tiem tiek 
atrasti iepriekšējie vai jauni saimnieki. DzīvniekuSOS 
palīdz kustības dalībniekiem ar padomiem dzīvnieku 
uzturēšanā. 

• Uztur mājas lapu www.dzivniekusos.lv - vienotu 
informatīvo resursu, kas apkopo aktuālāko informāciju 
par pazudušajiem un atrastajiem dzīvniekiem, 
vardarbību pret dzīvniekiem, likumdošanu un citiem ar 
dzīvnieku tiesībām un dzīvnieku aizsardzību saistītiem 
jautājumiem. 

• Rīko informatīvus un izglītojošus pasākumus par 
dzīvnieku tiesībām un aizsardzību;

• Veic citus pasākumus un darbības ar mērķi palīdzēt 
dzīvniekiem, veicināt dzīvnieku labturības prasību un 
dzīvnieku tiesību ievērošanu Latvijā.

Kā kļūt par Dzīvnieku SOS biedru?
Lai kļūtu par DzīvniekuSOS biedru un palīdzētu nelaimē 
nokļuvušiem dzīvniekiem, Tev jāuzraksta iesniegums, 
kurā jānorāda Tavs vārds, uzvārds, personas kods, 
adrese un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). 
Iesniegums jānosūta:

Biedrībai “DzīvniekuSOS”
Volguntes iela 6/8 
Rīgā 
LV-1046

DzīvniekuSOS biedra nauda ir 5 lati mēnesī.

Dzīvnieku SOS ir dzīvnieku aizsardzības 
biedrība, kuras mērķis ir mainīt sabiedrības 
viedokli par dzīvniekiem, to tiesībām un 
aizsardzību, kā arī palīdzēt pamestiem un 
vardarbībā cietušiem dzīvniekiem.

Slokas dzīvnieku patversme tika 
dibināta 2006.gadā, kad tā kļuva 
par Jūrmalas pilsētas patversmi. 
Patversmes vadītājs ir Gints Mellers. 
Patversmē ir vieta 50 suņiem un 20 
kaķiem. Patversmē strādā 6 darbinieki 
un daži brīvprātīgie. Patversmei ir 
līgums ar Jūrmalas pilsētu, Mārupes 
pagastu, Babītes pagastu, Baložu 
pilsētu un Lapmežciema novadu par 
klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu un 
nogādāšanu patversmē. Dzīvniekus 
par pašvaldību līdzekļiem spējam 
uzturēt tikai 14 dienas. Pēc tam 
šos dzīvniekus uzturam par pašas 
patversmes līdzekļiem. Gandrīz 
visi patversmes dzīvnieki atrod 
saimniekus vai arī nodzīvo patversmē 
līdz MŪŽA GALAM!

Kopš 2008.gada oktobra patversmei ir 
sava mājaslapa www.slokaspatversme.
lv, kuru patversmei bez maksas uztaisīja 
un uztur Ēriks Matisons un Linda 
Kuikulīte. Mājaslapa sniedz iespēju 
cilvēkiem uzzināt vismaz par daļu no 
patversmē esošajiem dzīvniekiem un 
lielākas iespējas tiem atrast mājas.

Uz Ziemassvētkiem patversmē tika 
sarīkota akcija „Ziemassvētku rūķi 
Slokas patversmē”, kuru organizēja 
Kristīne Beinaroviča. Patversmē 
ieradās ap 40 cilvēku un tika 
sadāvināts milzum daudz dāvanu! Pati 
lielākā un skaistākā dāvana bija no 
Artūra un Sanitas, kas dzīvo Babītē, viņi 
patversmei uzdāvināja pašizgatavotu 
suņubūdu.

Pašlaik patversmē ir suņu pieplūdums, 
bet uz adopciju cilvēki ir kūtri, jo nav 
sezona. Patversmē ir arī 9 maziņi 
kucēniņi ar savu mammu, kuru 
saimnieks izmeta no mājas un sunītei 
nācās dzemdēt uz ielas.

Kā palīdzēt patversmei?
Ja Jums mājās ir vecas segas, kuras vēlaties izmest, tad padomājiet par to, ka 
tās noteikti noderēs patversmē. Tās būs loti noderīgas kucēniem un suņiem 
ziemā. 

Mājās ir barība, ko Jūsu suns/kaķis neatzīst? Un iepakojums ir liels vai 
vairumā nopirktas konservu bundžiņas? Tad droši vediet uz patversmi, noteikti 
noderēs. 

Ja ir kādas suņu/kaķu gultiņas, mantiņas, nagu asināmie, pavadiņas un kakla 
siksnas u.c. lietas, kas palikušas liekas, patversmē tās noderēs! 

Volterjeru labošanai un jaunu celšanai ir vajadzīgi materiāli, ja varat zie-
dot kādus materiālus, tas būtu lieliski (dēļi, stiepļu žogs (iespējams esat 
nojaukuši), siltinājuma materiāli u.c.) 

Varat nākt kā brīvprātīgie un palīdzēt aprūpēt suņus, piemēram izvest 
pastaigāties, paspēlēties. Ja Tev ir vismaz 18 gadi, tad uz patvermsi vari nākt 
droši un pieteikties palīgā. Ja Tev ir 14-18 gadi, tad vispirms nāc uz patversmi 
kopā ar vecākiem, kuriem jāparaksta atļauja, ka drīkstat nākt palīdzēt. Vēlama 
ir vakcinācija pret trakumsērgu, bet līdz 18 gadu vecumam tas ir obligāti!

Patversme priecātos arī par finansiālu atbalstu!

ZIEDOJUMIEM:
ŠĪRANTE IK  
Reģ. Nr. 40002071440 
A/S “Hansabanka” 
HABALV22 
LV73HABA0551012343408

Slokas dzīvnieku patversme

Dzīvnieku SOS



ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU

Liekais svars mūsdienās jau ir ieguvis epidēmijas statusu – aptuveni 60-70% 
cilvēku rietumu pasaulē cieš no pārmērīgas ķermeņa masas, puse no viņiem – no 
aptaukošanās. Jau bērnu un pusaudžu vecumā aptaukošanās ir sastopama 2-3 
reizes biežāk nekā pirms 30 gadiem. Turpretī Āzijā un Āfrikā cilvēki cieš no bada, 
laba ūdens trūkuma un nekad nedzīvos pat tik slikti kā mēs. Regulāri pārēsties un 
nēsāt sev līdzi dažus spaiņus tauku ir ne tikai apgrūtinoši, bet arī negodīgi pret 
lielāko cilvēces daļu.
Reti kāds ierunājas, ka aptaukošanās ir piesārņotās vides un pārtikas izraisīta 
problēma: augi tiek regulāri apstrādāti ar pesticīdiem, dzīvnieku barībai pievi-
eno ātru augšanu veicinošus hormonus un, ja mēs esam tas, ko ēdam, nav grūti 
atrast kopsakarību starp pārpilno šķīvi, nespēku, depresiju un lieko svaru. Turklāt 
notekūdeņos un pēc tam barības vielu apritē nemitīgi nonāk pretapaugļošanās 
medikamentu paliekas, kas satur mākslīgos hormonus. Dažādas sintētiskas vie-
las ir strukturāli līdzīgas dabiskajiem hormoniem un izjauc gan testosterona, gan 
estrogēna funkcijas, veicinot tauku uzkrāšanos un kavējos tauku dedzināšanu jeb 
izmainot vielmaiņu. Šīs vielas sauc par ksenoestrogēniem jeb svešajiem gēniem 
un tās izraisa vīriešu neauglību un dažādus ļaundabīgos audzējus.

Izplatītākie ksenoestrogēnu avoti:
Pesticīdi
Plastmasas pudeles un trauki
Parastie veļas mazgāšanas līdzekļi un sadzīves ķīmija
Balināta papīra izstrādājumi (t.s. kafijas filtri, tualetes papīrs, tējas maisiņi 
utt.)
Sintētiskie estrogēni, kas ietilpst pretapaugļošanās līdzekļu un hormonu 
aizstāšanas terapijas medikamentos.

Smagā pasaule
i nteresanti
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Lielāko dzīves daļu pavadām sēdus — 
gan automašīnā, gan darbā, gan va-
karā pie TV. Taču minimums, kas būtu 
katru dienu jānostaigā raitā solī — vis-
maz 3 km. Patiesībā tas taču nekas 
nav — nieka pusstundiņa skaistumam 
un veselībai.
Ieejot lielveikalā, uzmanību piesaista 
koši iesaiņotu ēdienu izvēle plauktos, 
īpaši – saldēta, konservēta pārtika, 
maize, bulciņas, saldumi, saldinātie 
dzērieni un limonādes. Tik daudz tiek 
piedāvāts māņu, taču arvien grūtāk 
izvēlēties kaut ko tiešām veselīgu un 
organismam noderīgu.

Nez kāpēc daudzās ģimenēs aizbildi-
noties ar laika trūkumu, ēd pusfabri-
kātus, pulverbuljonus un neveselīgas 
uzkodas. Kāda jēga skriet pelnot nau-
du, ja tērējam to bezjēdzīgi, maitājam 
veselību un tad atkal izdodam naudu 
par medikamentiem, uztura bagātinā-
tājiem, ja varētu uzreiz sākt no parei-
zā sākuma: nežēlot naudu dabiskiem, 
bioloģiski audzētiem produktiem. 
Taču lielākā daļa sabiedrības ir atkarīgi 
no reklāmas. Mūsu apziņa ir iespaido-
jama, pašiem to neapzinoties, vēl vai-
rāk iespaidojami ir bērni un pusaudži, 
kas arī ir visvājākie reklāmas upuri. 
Turklāt ir izskaitļots, ka visvairāk tiek 
reklamēti tieši tie ēdieni, kuri satur vis-
lielāko daudzumu cukura un tauku, bet 
maz vērtīgu barības vielu.
Jaunībā jau lielākā daļa cilvēku ēd visu, 
ko redz un nekādas lielās svara prob-
lēmas viņus nenomāc. Bet, kad gadu 
skaits pārsniedz 40, šķiet, ka lieko 
svaru izraisa pat palūkošanās uz kaut 
ko garšīgu. Tad nedrīkst zaudēt modrī-
bu, nopērc svarus un regulāri kontrolē 
savu svaru. Ja tas palielinās par pāris 
kilogramiem, ēd vairāk dārzeņu, ma-
zāk treknuma un izdzer vismaz 3 litrus 
ūdens dienā. Nopērc ērtus apavus un 
staigā. 
Man patīk anekdote — apaļai sievietei 
vaicā, vai jūs tiešām neuztrauc, ka esat 
tik resna? Uz to viņa atbild — ja mani tas 
neuztrauktu, es būtu divreiz resnāka! 
Tas ir par mani: ja es nemitīgi nevērotu, 
ko ēdu, staigātu daudz lielākās drēbēs. 
Kopš pamanīju, ka mana vielmaiņa 
vairs nav tik laba kā jaunībā, esmu pilnī-
bā atteikusies no saldumiem, arī cukura 
karotītes pie kafijas vai tējas. Neēdu bal-
tmaizi, bulciņas, tortes, konfektes. Ne-
dzeru limonādes un sulas no pakām — 
tas jau tāds saldināts zaptsūdens vien ir. 
Izvairos no majonēzēm, saldinātiem un 
krāsotiem jogurtiem, lai kādu veselību 
man nesolītu ražotāji. Nekad ēdienam 
nepievienoju sāli, jo no tā jau tik un tā 

nevar izvairīties sabiedriska-
jā ēdināšanā. Un tik un tā es 
gribētu svērt kādus piecus 
kilogramus mazāk.
Normāls svars nav tikai 
skaistuma kritērijs, slaids cil-
vēks ir laimīgāks, dzīvo ilgāk 
un viņam ir pilnvērtīgs sekss. 
Augumam nav viegli nest 
liekus kilogramus, bet vēl 
vairāk šie kilogrami nospiež 
dvēseli. Korpulences dēļ zūd 
pašapziņa, sākas depresija, 
ir zems pašnovērtējums, pa-
rādās cukura diabēts.

Anitra Tooma
LA “Dabiskā skaistumkopšana”
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Baisie liekie kilogrami
Ja tev ir 10 lieki kilogrami, tā ir vispā-
rēja ķermeņa aptaukošanās. Sākumā 
cilvēks sāk justies smagnējs, pēc lielā-
kas slodzes rodas aizdusa, svīšana utt. 
Pēc tam rodas vielmaiņas traucējumi, 
papildu slodze mugurkaulam un kāju 
locītavām. 
Ja aptaukošanās ir 20 kg, tas nozīmē, 
ka uz visa ķermeņa ir izveidojies plašs 
taukaudu tīkls. Jebkura piepūle rada 
nogurumu, hronisku nespēku, aizdu-
su, paaugstinās asinsspiediens, bieži 
sāp galva. Veidojas pastāvīga sirds 
un asinsvadu, īpaši - vēnu pārslodze, 
attīstās mugurkaula un kāju locītavu 
iekaisumi. 

Ja aptaukošanās ir 30 kg, sākas gre-
mošanas, barības vielu uzsūkšanās 
un šūnu iekšējo procesu traucējumi. 
Lielākā daļa apēstā aiziet taukaudu 
uzturēšanai un to veidošanas proce-
sam. Organisms aiztur šķidrumu, ir 
apgrūtināta sirdsdarbība, paaugstinās 
asinsspiediens, nieru slimības, aknu 
slimības, pastiprinās aizdusa, pazemi-
nās imunitāte, ir pastāvīga noguruma 
sajūta, depresija. 
Ja aptaukošanās pārsniedz 40 kg, tad 
iestājas nopietni visa organisma funk-
ciju traucējumi, ko izraisa šūnu iekšējo 
procesu bojājumi. Sirds un aknu tauku 
distrofija. Organisms strauji noveco  
fiziski un garīgi.

Ēd veselīgu ēdienu
Ir tiešām plašs dažādu diētu klāsts, un 
var būt grūti izvēlēties sev piemērotāko 
un efektīvāko. Turklāt nesaprotu, kā-
pēc tad, kad cilvēks ēd veselīgi, to sauc 
par diētu. Protams, var jau lēkmjveidīgi 
mēģināt tikt līdz iecerētajam svaram, 
bet, vismaz man, tas ir izdevies tikai 
vienreiz mūžā, kad svars neatnāca at-
pakaļ. Pirms gadiem trim dzelžaini iztu-
rēju t.s. japāņu diētu un tiku vaļā no 6 
kg. Tā kā šo 13 dienu laikā nedrīkst lie-
tot ne cukuru, ne sāli, lieliski izjutu, kā 
pamazām produkti atgūst savu dabis-
ko garšu manā mutē. Kopš tās reizes 
ne sāli, ne cukuru vairs nelietoju.

Kas apnicis resnītim
Apnicis valkāt maisveidīgas drēbes un tas, ka nevienā veikalā neko nevar 
nopirkt. 
Apnicis vienmēr būt nogurušam. 
Apnicis elst kāpjot pa kāpnēm, nokavēt blakus esošo trolejbusu.
Apnicis kautrēties gultā ar mīļoto, pirtī vai pludmalē.
Apnicis katru dienu izjust svara izraisītās veselības problēmas.
Auto patērētu mazāk degvielas, ja es nebūtu tik smags.
Un tā varētu turpināt vēl un vēl.

Jauna figūra 28 dienās
Ja negribi cīnīties ar diētām, maini dzīvi pakāpeniski 
un turpmāk ievēro šos ieteikumus ik dienu! 28 dienās 
pakāpeniski būsi apguvusi visus 28 ieteikumus, ku-
rus ir nepieciešams zināt, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 
un veselīgu uzturu. Kā jau visu jauno, tad arī šo jauno 
dzīves veidu vēlams sākt jaunā Mēnesī.

1. Vienmēr pirms ēšanas izdzer glāzi ūdens, īpaši ja esi cie-
mos vai ej uz restorānu ēst. Lieto dr.Tereško svara mazinā-
šanas tēju — tā uzlabo vielmaiņu un mazina ēstgribu. Ēst-
gribu mazina arī melnā, kumelīšu, piparmētru, melisas tēja.  
2. Ēd saprātīgos daudzumos (pa saujai produktu vienā 
ēdienreizē) un nevis pēc principa – pēc iespējas mazāk. Ba-
dojoties nenotievēsi.
3. Mēģini ēst 4-6 reizes dienā nelielām porcijām, tai vietā, lai 
ieturētu ierastās trīs pamatīgās ēdienreizes.
4. Sāc rakstīt dienasgrāmatu par dienā apēsto un fiziskajām 
aktivitātēm, norādot, kad un kāpēc esi ēdis, kādas fiziskas 
aktivitātes esi veicis. Nopērc svarus un pieraksti arī šos rādī-
tājus. Sveries no rītiem pēc tualetes apmeklējuma, tad rezul-
tāti būs iepriecinošāki.
5. Apgūsti produktu uzturvērtību (kcal) un uzturvielu daudzu-
mus. No kopējā kaloriju daudzuma īpaši uzmani kalorijas, 
kas tiek iegūtas no taukiem. www.ploome.com
6. Pusdienās ēd vieglu, netreknu zupu kā pirmo ēdienu, tas 
palīdzēs ātrāk rast sāta sajūtu. 
7. Svaigus nesaldus augļus un dārzeņus sagatavo tā, lai tie 
būtu apetīti rosinoši, lai nerastos kārdinājums pēc saldu-
miem.

8. Izvairies no uzkožamiem (izņemot svaigus nesaldus 
augļus un dārzeņus) starp ēdienreizēm. 
9. Neuztraucies, ja liekas, ka svars zūd lēnām. Mierini 
sevi ar domu, ka tā ir veselīgi un arī āda paspēs ieņemt 
jauno lielumu.
10. Iedvesmo sevi – par katrām novingrotām 10 min. ie-
met krājkasītē 50 snt, pēc tam par sakrāto naudu nopērc 
sev kaut ko jaunu, piemēram, peldkostīmu.
11. No treknos piena produktus nomaini pret liesajiem.
12. Palielinot fizisko slodzi, rodas muskuļi, kas ir smagāki 
par taukiem, tāpēc savus panākumus nevērtē tikai pēc 
svara, bet arī pēc vidukļa, gurnu un cisku apkārtmēra.
13. Ēd no maziem, ziliem šķīvjiem, lai rodas sajūta, ka 
esi daudz apēdis, lai gan īstenībā nedaudz. Zilā krāsa 
mazinot ēstgribu.
14. Neturi pa rokai neko saldu!
15. Nemāni sevi – viens diētisks cepums varbūt satur 
50kcal, taču vesela paciņa satur jau apmēram 600kcal.
16. Ja riebjas fizkultūra, tad pastrādā dārzā vai atrod citu 
piemērotu nodarbi, kas sagādā prieku.
17. Dzīvo pēc principa – 90 pret 10, kur 90% sastāda 
veselīgs un pilnvērtīgs uzturs un 10% - mīļākie ēdieni sa-
prātīgos daudzumos.
18. Virtuves svari palīdzēs noteikt porcijas lielumu. Porci-
ja gaļas vai zivs ne vairāk kā 100 gr.
19. Pat nelielām izmaiņām ēdienkartē var būt liela nozī-
me. Piemēram, limonādes vietā lietojot bērzu sulu, ievē-
rojami ietaupīsi kalorijas.
20. Ar asiem ēdieniem veicini vielmaiņu un nomāc vēlmi 
pēc saldumiem.

interesanti



Ja dzersi pietiekami ūdens:
 uzlabosies sejas āda; 
 būs vairāk enerģijas; 
 kļūsi slaidāka; 
 labāk darbosies gremošanas sistēma 

un domāšana; 
 būs ciešāks miegs; 
 būs mirdzošākas acis; 
 nesāpēs locītavas; 
 neveidosies žultsakmeņi; 
 tiksi vaļā no stresa; 
 organisms attīrīsies; 
 nepārkarsīsi.

Daži ēdieni satur vairāk kalori-
ju nekā citi, bet kā starpība iz-
skatās vizuāli? Cik sver dažādi 
produkti, kas satur 200 kaloriju?  
Izrādās, ka vesels šķīvis brokoļu, bur-
kānu un seleriju satur tikpat lielu ka-
loriju daudzumu, cik piciņa sviesta, 
nākamreiz domājot, ko ēst, varbūt, tas 
tev liks aizdomāties. Zinātne kā opti-
mālāko variantu iesaka pieaugušam 
cilvēkam dienā uzņemt 2000 - 2500 
kaloriju. Bet statistika liecina, ka vi-
dējais eiropietis ēd aizvien vairāk un 
treknāk— 3600 kalorijas dienā. Ēdīsi 
treknāk — nobarosies, ja izvēlēsies lie-
sākus ēdienus — kļūsi slaidāka. 
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200 kalorijas ir
1425 gr seleriju
590 gr brokoļu
570 gr burkānu
360 gr zirnīšu
330 gr piena
150 gr jeb 3 olas
145 gr vārītu makaronu
125 gr avokado
100 gr tuncis eļļā
80 gr žāvētu aprikožu
75 gr hamburgera
73 gr kartupeļu frī
72 gr baltmaizes
66 gr cīsiņu
66 gr kviešu maizes
50 gr halvas
50 gr cukura
50 gr treknā siera
40 gr Snikers
37 gr čipsu
34 gr bekona
28 gr sviesta
23 gr eļļas
Ļoti ērts kaloriju skaitīšanas un 
svara indeksa kalkulators atrodams 
www.ploome.com

Ēd veselīgi arī ārpus mājas
Ir grūti pieturēties pie veselīga ēšanas plāna, ja ēd ārpus mājas. 

1. Atsakies no mērcēm, uzkodām ar sieru, krējuma, ceptiem vai eļļā vārītiem 
ēdieniem. Izvēlies vārītus, tvaicētus, Vok pannā ceptus vai grilētus ēdienus. 
2. Frī kartupeļu vietā izvēles svaigus vai tvaicētus dārzeņus, vai vismaz vārītus 
kartupeļus. 
3. Pievērsies pamatēdienam, pēc iespējas mazāk našķojoties ar sīkumiem. 
4. Ja zini, ka dosies ēst ārpus mājas, stundu vai divas pirms došanās prom no 
mājām, uzkod kaut ko veselīgu. Tas remdēs apetīti un neļaus pārēsties, kā arī 
būs vieglāk izdarīt veselīgu izvēli.
5. Neej globālajās ātrās ēdināšanas ēstuvēs, picērijās, pankūku un pīrādziņu 
ēstuvēs. 

Kusties
Iespējams, arī pirms daudziem gadsimtiem bija tik pat daudz cilvēku ar noslieci 
uz lieko svaru. Taču dzīve toreiz nebija tik vienkārša kā tagad – lai izdzīvotu, 
cilvēkam bija nepieciešams kustēties, visu izdarīt pašam. Tieši tāpēc apaļās 
formas, ko attēloja mākslā, bija augstmaņu priekšrocība – viņiem nevajadzēja 
smagi strādāt un apkalpot sevi. Tas parāda, ka vajadzība pēc kustībām un fi-
ziskas aktivitātes ir bioloģiski nepieciešama veselīgai organisma pastāvēšanai. 
Bez kustībām muskuļi zaudē tvirtumu, apjomu un spēku, bet – jo mazāk mus-
kuļu, jo mazāk tiek dedzinātas kalorijas, un jo vairāk mēs pieņemamies svarā.
Nevajag domāt, ka kaloriju patēriņam nepieciešami smagi ilgstoši vingrinājumi, 
pat mērena regulāra ikdienas slodzīte sadedzina lielu daļu uzņemto kaloriju. 
Raitā solī soļojot, piemēram, trīs kilometrus, tu patērē aptuveni tik pat daudz 
kaloriju, kā šos trīs kilometrus noskrienot. Nav nepieciešams pārpūlēties, vien-
kārši jāpierod pie aktivitātēm – lifta vietā izvēloties kāpnes, vienas pieturas ar 
autobusu vietā – īsu pastaigu.
Mērenas fiziskas aktivitātes, pretēji tam, ko varētu iedomāties, samazina, nevis 
palielina apetīti, līdz ar to svara zudums kļūs vēl efektīvāks un nevajadzēs mocīt 
sevi badojoties. Vielmaiņa kļūst ātrāka un ķermenis izmantos vairāk enerģijas. 
Tāpat fiziskas aktivitātes uzlabo pašsajūtu, gremošanas trakta darbību, pazemi-
na stresu, paaugstina laimes sajūtu, imunitāti un pašapziņu.
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21. Zvēri, ka televizoru skatīsies tikai veicot fiziskus vin-
grinājumus, izmantojot hanteles, trenažierus un tml.
22. Izvirzi sev noteiktus mērķus, piemēram, 4 reizes ne-
dēļā vingrošu pa pusstundai vai arī lietošu tikai veselīgas 
uzkodas.
23. Lai uzlabotu savu figūru un nostiprinātu muskulatū-
ru, kombinē sporta veidus, kas dedzina kalorijas, piemē-
ram, skriešana, braukšana ar riteni, ar spēka vingrināju-
miem ne retāk kā 2 reizes nedēļā.

24. Skaiti kalorijas tāpat kā ģimenes budžetu – par daudz 
apēstās kalorijas kompensē ar papildus fizisko slodzi.
25. Pēc ģimenes vakariņām neizgāzies krēslā pie televizora 
un nepiebāz vēderu vēl ar desertu, labāk dodieties visi kopā 
vakara pastaigā.
26. Pēc iespējas vairāk produktu ar augstu tauku saturu no-
maini ar daudz veselīgākiem un liesākiem produktiem.
27. Atsakies no neveselīgiem cienastiem, ko piedāvā draugi 
un radi.
28. Nekad uz mājām nenes gardumus.

interesanti

 Dzer ūdeni ik reizi, kad esi izslāpusi. 
Arī tad, kad jūties izsalkusi, pirms mal-
tītes izdzer mazliet ūdens. Bieži vien, 
nemākot ieklausīties savā organismā, 
mēs slāpes pieņemam par izsalkumu. 
Parastā formula ir astoņas ūdens glā-
zes dienā, taču šis daudzums var in-
dividuāli svārstīties. Sākumā var šķist 
grūti izdzer tādu ūdens daudzumu – 
pamēģini pievienot mazliet citrona vai 
laima sulas garšas pastiprināšanai. 
Dzer vistīrāko ūdeni, kāds vien ir pieej-
ams, jo hlors un citas piedevas var pa-
lielināt svara pieaugumu. Krāna ūdens 
vietā izvēlies avota ūdeni, kad vien tas 
ir iespējams.
 Astoņas ūdens glāzes dienā ir vaja-
dzīgas cilvēkam, kurš sver 64 kilogra-
mus.
Lai noteiktu šo individuālo normu, 
svars jādala ar 32 (64 : 32 = 2 litri). 
 Taču, ja tu nodarbojies ar sportu, ja 
ir karsts laiks un intensīvi svīsti, tad šis 
ūdens daudzums ir jāpalielina. 
 Alkoholiskie dzērieni gan šeit ne-
tiek pieskaitīti, jo tiem ir urīndzenosšs 
efekts un zaudētais šķidrums ir atkal 
jāatjauno.
 Patērētā ūdens daudzums ir vien-
mērīgi jāsadala visas dienas garumā, 
nav prātīgi darīts, ja lielākā slodze tiek 
atstāta vakara stundām. Tas, kurš dzer 
ūdeni, piepilda kuņģi, bet ūdens, sa-
vukārt, atšķaida kuņģa skābi. Tieši šis 
faktors ir svarīgs, jo pārāk liela kuņģa 
skābes koncentrācija var izraisīt izsal-
kuma sajūtu. 

Ūdens slaidumam

Ūdens ir izšķirošs drošai un stabilai svara zaudēšanai. Ja tu nedzersi daudz ūdens, tad kļūt slaidai ir 
bezcerīgi. 

1. Ūdens izvada toksīnus, kas rodas diētas un vingrojumu rezultātā. 
2. Ieeļļo un amortizē locītavas, aizsargājot orgānus un mugurkaulu no bojājumiem. 
3. Atjauno diētas vai vingrojumu laikā zaudēto šķidruma līmeni. 
4. Uzlabo un uztur asins un limfas cirkulāciju, kas nepieciešama veselīgai gremošanai un orgānu darbībai. 
5. Piedalās barības pārstrādē un uzsūkšanā, skābekļa un barības vielu pārnešanā uz šūnām. 
6. Palīdz uzturēt veselīgu ādu un muskuļu tonusu. 
7. Ūdens ir dabīgs apetītes nomācējs, kā arī samazina tauku uzkrāšanās ātrumu. 
8. Piedalās ikvienā organisma ķīmiskajā un enzīmu reakcijā. 
9. Piedalās ķermeņa šķidrumu un asins cirkulācijā, uzlabo vielmaiņu.
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nepatīkamas saslimšanas, tai skaitā dēļ to izdalītajiem tok-
sīniem, kas nokļūst mūsu asinsritē. Turklāt parazitozes bieži 
vien ir grūti atklājamas, visvairāk tāpēc, ka grūti iedomāties, 
ka sliktās pašsajūtas cēlonis varētu būt šāds.

Pazīmes, kas liecina, ka laiks attīrīties
Ja ik dienas tava sliktā pašsajūta nemainās, tu pie tās piero-
di un uztver par normu, lai arī patiesībā varbūt jūties noguru-
si, nespēcīga un viegli aizkaitināma. 
Vēdera uzpūšanās pēc maltītes, gāzu veidošanās, burkšķē-
šana, nepatīkamas sajūtas vēderā – šādu simptomu cēlonis 
var būt kāda produkta nepanesība, disbakteriozes, kā arī 
parazīti. 
Ar gremošanu it kā maz saistītas pazīmes, piemēram, pin-
nes, ekzēma un ādas alerģiskas slimības, galvassāpes, bie-
žas infekcijas var būt gremošanas trakta disfunkcijas sekas. 
Ja ilgstoši jūties neapmierinoši, iespējams, nepieciešams 
padomāt par gremošanas trakta atveseļošanu – atslodzi vai 
tīrīšanu.
Liec lietā dabiskas cīņas metodes: 
- ēd ķiplokus, jo tie satur spēcīgas vielas cīņā ar mikrobiem 
- allicīnu, kam piemīt antibakteriāla un pretvīrusa iedarbība. 
Katru rītu norij mazu, svaigu ķiploka daiviņu, pa virsu uz-
dzerot ūdeni. 
- arī ingvers ir spēcīgs dabisks līdzeklis cīņā ar mikrobiem. 
Dažus ingvera saknes gabaliņus var pievienot klāt tējai, 
tā cīnoties pret organismā nokļuvušajām parazītu oliņām. 
- neaizraujies ar pārāk trekniem un saldiem produktiem, kas 
ļoti patīk mikrobiem un dažādiem parazītiem. 

Kā veikt gremošanas trakta attīrīšanu?
Vislabāk sākt ar kuņģa-zarnu trakta „izbirstēšanu” – te vis-
labākais palīgs ir liels šķiedrvielu daudzums – dārzeņi un 
augļi. Nedēļu ilga garšīga augļu-dārzeņu diēta ļaus justies 
paēdušai un iztīrīs sen zarnās uzkrājušās pārtikas atliekas. 
Šajā laikā ieteicams dzert daudz šķidruma, dzert tīrošas zāļu 
tējiņas.

Aknu tīrīšanas receptes
Nākamais posms ir aknu attīrīšana un žults izdzīšana. Vē-
lams izpildīt šo procedūru brīvajā dienā, lai varētu ātri tikt 
līdz tualetei. 
- Izspied 300 mililitrus greipfrūta, citrona vai laima sulas, 
atšķaidi ar 200 ml tīra ūdens. 
- Saspied 1-2 daiviņas ķiploka un 1/2 tējkaroti svaigas ing-
vera saknes vai kajenas piparu un sajauc ar sulām. 
- Siltā glāzē ielej 300 ml olīveļļas. 
- Pati procedūra ir vienkārša – ik pēc 15 minūtēm iedzer 3 
ēdamkarotes sulu maisījuma un 3 ēdamkarotes eļļas. 
- Pēc katras „porcijas” atgulies un ar siltu termoforu vai 
ūdens pudeli sildi aknu apvidu.
Kopumā procedūra ir visai ilgstoša un var būt arī nepatī-
kama, taču tas ir normāli, apbruņojies ar pacietību. Ja jūti 
nelabumu, uzdzer mazliet ūdens un atslābinies. Kad jūti 
nepieciešamību, vari doties uz tualeti – tavas aknas tiks 
iztīrītas no mazajiem žultsakmeņiem un tauku atliekām. Nā-
kamajā dienā pēc tīrīšanas ieteicams ieturēt svaigi spiestu 
sulu un zaļumu diētu, vari ēst tvaicētus dārzeņus un augļus. 
Šādu attīrīšanos vari veikt katrā gadalaiku maiņā, lai saga-
tavotu organismu jaunam režīmam.

Pamazām visu dienu vāra pa daļām un apēd 1 kg kartupeļu. 
Tātad no rīta 2 glāzes silta ūdens. Tad silti vārīti kartupeļi, 
cik var apēst, un pusglāze augu eļļas. Vismaz stundu guļ uz 
labajiem sāniem uz termofora. Pēc laiciņa atkal tas pats - 
kartupeļi un eļļa + labie sāni uz termofora. Un tā visu dienu. 
Vakarā jau sāk velties laukā ir kartupeļi un ir dažam pat žult-
sakmeņi.

Dakteris Tereško iesaka attīrīt organismu šādi:
Mēnesi dzer aknu tēju, tad mēnesi — tēju sirdsdarbības uzla-
bošanai, tad — tēju gremošanas normalizēšanai, tad — tēju 
plaušām un beidzot nieru tēju. Galvenais, nesajaukt secību 
un nesabīties no tā, ka pasākums ilgst piecus mēnešus.

Kā iepirkties
Vispirms dodies uz augļu un dārzeņu no-
daļu. Piekrāmē iepirkumu grozu ar da-
žādiem krāsainiem augļiem, dārzeņiem, 
zaļumiem un diedzējumiem. Ziemā vari 
izvēlēties saldētus augļus un dārzeņus. 
 
Nākamais solis – ātri paej garām gaļas no-
daļai, uz neilgu laiku apstājoties pie svaigām 
zivīm, putnu un liesas gaļas. 
 
Dodies uz piena produktu nodaļu un izvēlies 
vienīgi taukus nesaturošu vai zema tauku 
satura pienu, sieru un jogurtu bez cukura un 
krāsvielām. 
 
Nākamais – dodies pie maizes izstrādāju-
miem un izvēlies pilngraudu, kliju vai rupj-
maizi.
 
Izvēlies produktus pēc to uzturvērtības, barī-
bas vielu ziņā par labākajiem uzskatot produk-
tus, kuros ir mazāk nekā 3 g tauku, 40 vai ma-
zāk kaloriju. Neēd produktus, kuros daudz sāls, 
konservantu, garšas uzlabotāju un krāsvielu. 

Produkti, kas cilvēku dara vecu un slimu: 
baltmaize, smalkmaizītes, cukurs, kūkas, tortes, cepumi, konfektes, 
saldējums, krējuma ēdieni, šokolādes batoniņi un citi saldumi 
nūdeles un citi mīklas izstrādājumi no baltajiem miltiem, baltie rīsi, frī 
kartupeļi, ātri pagatavojami pusfabrikāti, konservi, desa, trekns šķiņ-
ķis, trekna gaļa, maltā gaļa, hamburgeri, putnu gaļas āda  
treknas majonēzes un mērces, panēti, eļļā cepti produkti, kartupeļu 
čipsi un sāls cepumi 
stipri alkoholiskie dzērieni, liķieris, salds vīns, saldas limonādes, coca-
cola, pārāk sāļš ēdiens, daudz stipras kafijas. 

 
Produkti, kas dāvā jaunību un veselību 
augļi, salāti, zaļbarība, dārzeņi, pākšaugi, sēnes, kartupeļi 
neapstrādāti rīsi, pilngraudu produkti 
olas, piens, siers, biezpiens, jogurts, sviests 
augu eļļas, rieksti, sēklas  
zivis, liesa gaļa  
putnu gaļa bez ādas, medījums, liess šķiņķis 
sojas tofu produkti, zālītes, garšvielas, žāvēti augļi 
pilngraudu maize, rupjmaize, sausās brokastis no graudiem, žāvētiem 
augļiem, rozīnēm un saberztiem riekstiem 
ūdens, minerālūdens, zāļu tējas, tikko spiesta augļu un dārzeņu sula

i nteresanti

ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU

44

Plāno un kontrolē sevi ikdienā
Ir tāds vecs noteikums – neiet iepirkties, esot badā. Pretējā 
gadījumā iepirkumu grozā sāk parādīties lietas, kuras nemaz 
nebija plānots pirkt. Tieši tāpat ir svarīgi izplānot, ko tu ēdī-
si, vairākas dienas vai nedēļu uz priekšu, lai nerastos vēlme 
pakļauties mirkļa iegribām. Jāizplāno gan ēdienreizes, gan 
uzkodas, pretējā gadījumā, mokoties ar bada sajūtu, var ga-
dīties neparedzētas maltītes ātrās ēdināšanas ieskrietuvēs 
vai pārmērīga našķošanās. Tāpat nepieciešams piefiksēt arī 
apēsto porciju lielumu, ja iespējams – saskaitīt aptuveno ka-
loriju daudzumu. To vislabāk var izdarīt, veicot sistemātiskus 
pierakstus.
Daudzi pētījumi parādījuši, ka visefektīvāk zaudēt un notu-
rēt svaru izdodas tiem, kas pedantiski pieraksta to, ko ēduši 
un izplāno uz priekšu gan maltītes, gan sporta nodarbības. 
Pierakstīšana piešķir nopietnību un sakārtotību visam pro-
cesam, ir viegli atskatīties uz padarīto, piefiksēt un labot kļū-
das, kā arī novērtēt un priecāties par rezultātiem.

Ēd pietiekami daudz, bet izvēlies pareizos produktus
Daudz cilvēku ar lieko svaru atzīst tik spēcīgu atkarību no 
kādiem konkrētiem ēdieniem, ka nespēj iedomāties, kā 
varētu no tiem atteikties. Visbiežāk tādas emocijas ir pret 
saldumiem, šokolādi un citiem kārumiem, alkoholu. Tas va-
rētu būt tādēļ, ka šos ēdienus mēs neapzināti saistām ar 
priecīgiem notikumiem, svētkiem, brīvdienām un ģimeni. Da-
žiem ēdieniem pat ir uzbudinošs vai relaksējošs iespaids uz 
mums, tādēļ mēs sniedzamies pēc tiem, kad esam satraukti 
vai jūtamies slikti. Ir jauki, kad kaut kas dzīvē sniedz tādu ie-
priecinājumu, taču šāda kaislība nav apvienojama ar domu 
par svara zaudēšanu. Lai atteiktos no kaitīgajiem ēdieniem, 
jāsaprot, kas tieši tevi piesaista šajos produktos – garša, 
izskats, smarža, faktūra. Zaudējot svaru, izvēlies veselīgus 
produktus, bet tā, lai tie apmierinātu tavas kaislības – ja 
apetīti rosina skaisti noformēts ēdiens, pacenties arī mājās, 
ēdot veselīgi, ēdienu īpaši noformēt; ja tava lielākā kaislība ir 
putukrējums tā krēmīgās konsistences dēļ, varbūt vari mēģi-
nāt savu vēlmi apmierināt ar kartupeļu biezeni un tamlīdzīgi.

Iemācies pārvarēt šķēršļus
Ikviens cilvēks, kura mērķis ir zaudēt svaru un neatgūt to, 
sastopas ar grūtībām pārvarēt vecos paradumus un brīžiem, 
kad viss darbs šķiet bezjēdzīgs. Ir svarīgi uzstādīt reāli pie-
pildāmus mērķus, sastādīt konkrētus „darba” plānus, lai 
novērtētu rezultātu. Bieži diētas ievērošanas sākumā ir tā 
saucamais medusmēnesis – motivācija ir augsta, tu redzi 
rezultātus, jūties lieliski, kusties vairāk. Taču šāds stāvoklis 
nav mūžīgs. Kārdinājums pēc ierastajiem pārtikas produk-
tiem vai mazkustīgā dzīvesveida kļūst arvien lielāks, tādēļ 
svarīgi ir pieturēties pie stingra plāna, īpaši sākumā, kamēr 
jaunais dzīvesveids nav kļuvis ierastāks un patīkamāks par 
iepriekšējo.
Izpētīts, ka ķermenis uztur savu dabisko svaru – plus mīnus 
5-10 kilogrami – tikai tad, ja ēdam, kad esam izsalkuši, ap-
stājamies, kad jūtam sātu un regulāri nodarbojamies ar fizis-
kām aktivitātēm. Ja, piemēram, notievēšanas nolūkā nolem-
jam strauji samazināt uzņemto kaloriju daudzumu, ķermenis 
atbild ar vielmaiņas ātruma samazināšanu, lai kompensētu 
trūkstošo. Tieši tas ir „bumeranga efekta” izskaidrojums, kā-
pēc ar uzviju tiek atgūts iepriekšējais svars tad, kad beidz ie-
vērot stingru diētu. Turklāt pēc katras šādas diētas optimālā 
svara punkts kļūst augstāks, un arvien mazāk ir cerību kļūt 
tik pat slaidai kā iepriekš. Daudz efektīvāk ir ieviest nelielas 
pārmaiņas dažās dzīves jomās un iegūt pakāpeniskus, notu-
rīgus rezultātus.

Fiziski vingrojumi
Sports cīnās pret lieko svaru trīs veidos. Pirmkārt, sportoša-
nas laikā tiek sadedzinātas kalorijas un izmantoti ķermenī 
uzkrātie tauki. Otrkārt, fiziskas aktivitātes paaugstina mus-
kuļu masu, bet muskuļi pieprasa enerģiju visu diennakti. 
Vairāk muskuļu nozīmē mazāk tauku. Treškārt, vingrošana 
kompensē insulīna un kortizola negatīvo ietekmi. Regulāra 
vingrošana, lai mazinātu spriedzi, samazina arī ķermeņa 
masu.

Organisma attīrīšana 
Tavs ķermenis uzsūc visu, ko tas ēd, dzer un ieelpo. Katra 
kafijas tase, alkohola malks, cigarete vai izplūdes gāzēm pie-
sātinātais gaiss ir jāpārstrādā un jāatindē – visvairāk darba 
tiek aknām. Aknas ir viens no spēcīgākajiem un arī dzīvībai 
svarīgākajiem orgāniem. Ja vēlies uzturēt organismu labā 
stāvoklī, aknas jāsaudzē un tām jābūt veselām. Tāpat viss 
gremošanas trakts nedrīkst būt piedzīts ar sārņiem, jo tie 
nedz ļauj uzsūkt vajadzīgās vielas, nedz izvadīt un pārstrādāt 
kaitīgās. Ja zarnu trakts ir pilns ar pārakmeņojušos ēdienu 
atliekām, tā ir arī lieliska vide parazītiem. Turklāt nevajag do-
māt, ka parazīti saistīti tikai ar milzīgu netīrību – parasti mēs 
pie tiem tiekam ar ēdienu, netīrām rokām, traukiem, ūdeni, 
gaisu vai no mājdzīvniekiem.
Jau iedomājoties vien par to, ka kāds pārtiek no mūsu barī-
bas vielām, bet mūsos atstāj savus atkritumproduktus, sa-
metas kļūst nepatīkami. Taču daudzi parazīti var izraisīt arī 
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Mūsdienu sabiedrībai tiek mācīts 
nošķirt derīgo no nederīgā. 
Nederīgais ir lieks, tātad iznīcināms. 
Rodas jautājums, vai tiešām šāds 
dalījums pastāv arī augu valstī? 
Loģiska ir doma, ka tajā nekā lieka 
nav. Līdzīgi kā visiem cilvēkiem, tā 
arī katrai zālītei, kokam un krūmam 
ir jābūt savam, īpašam uzdevumam. 
Bet, ja tā, kāpēc vienus augus 
dēvē par nezālēm un, uzskatot par 
briesmīgiem ienaidniekiem, visiem 
iespējamiem līdzekļiem iznīdē līdz 
sīkākajai saknītei? Tikmēr citi tiek 
sēti un stādīti milzīgās platībās un 
kopti ar vislielāko rūpību. 

Iedziļinoties augu valsts uzbūvē 
un augu savstarpējās attiecībās, 
jāsecina, ka karš pret tā sauktajām 
nezālēm ir absurds, jo ienaidnieks ir 
izdomāts. Patiesajai cīņai vajadzētu 
būt pret tiem, kuri izveidojuši un uz-
tur šo ilūziju, aizvedot mūs projām 
no patiesas izpratnes par augu 
valstī pastāvošajām likumsakarībām. 
Pārņem šausmas, domājot par me-
liem un krāpšanu, ko izmanto, lai 
mūs jau no mazotnes pieradinātu 
labprātīgi iznīcināt daļu no dabas. Un 
mēs to darām ar pārliecību, kas tas ir 
mūsu pašu labā. 

Izjauktā kārtība dabā

Herbicīdus mēdz dēvēt par augu 
aizsardzības līdzekļiem. Bet kā 
ir patiesībā? Patiesībā herbicīds 
(no latīņu val. herba ‘augs’ + cida 
< caedere ‘nonāvēt’) ir citu augu 
iznīcinātājs. Piešķirt vārdiem citu 
nozīmi, lai panāktu to, ka cilvēks 
rīkojas tā, kā kādam izdevīgi, ir 
tūkstošiem gadu sena metode, kas 
lieliski darbojas arī mūsdienās. Ja 
augu indes nosaucam par «augu 
aizsardzības līdzekļiem», tad daudzi 
tos spēj lietot bez sirdsapziņas 
pārmetumiem. 

Herbicīdu mērķis ir atbrīvot augsni un 
izvēlētos kultūraugus no tā sauktajām 
nezālēm. Bet kas tad ir nezāles? 
Vienkāršākais skaidrojums – tas ir 
augs bez lietderības, traucēklis, no 
kā pēc iespējas ātrāk jāatbrīvojas. 
Bet kurš gan, precīzi nepārzinot 
augu sugu savstarpējo mijiedarbību, 
uzdrīkstētos to darīt? Diemžēl tādu 

Daļa herbicīdu ir atzīti par 
visbīstamākajām lauksaimniecībā 
izmantotajām indēm. To postošā 
iedarbība ir ļoti plaša. Nonākot 
augsnē, šī inde iznīcina ne tikai au-
gus, bet arī kukaiņus – gan tos, 
kas dzīvo uz auga, gan augsnē – 
un sliekas, kam atņemta ikdienas 
pārtika un saindēta dzīves vide. 
Augu bojāejai seko dažādu sugu 
dzīvo radību nāve. Herbicīdi ne tikai 
izraisa kukaiņu nāvi, dažām sugām 
tie paātrina attīstību, citām – veicina 
vairošanos. Samazinot augu sugu 
sastāvu vai blīvumu, herbicīdi maina 
arī lauku, it īpaši augsnes, mikrokli-
matiskos apstākļus: apgaismojumu, 
mitrumu, diennakts temperatūras 
svārstības. Rezultātā cieš kukaiņu 
olas, kāpuri, kūniņas. Daļa kukaiņu, 
lai nenomirtu badā, dodas labākas 
dzīvesvietas meklējumos. 

Bez kukaiņiem augsne ir mājvieta arī 
tūkstošiem dažādu citu dzīvo organ-
ismu, piemēram, kurmjiem, sliekām, 
un mikroorganismu. Pētījumos 
pierādīta herbicīdu nāvējošā ietekme 
uz kukaiņu saslimšanu izraisošo sēņu 
hifām. Samazinās arī šo sēņu sporu 
dīgtspēja. 

Svarīgi zināt arī to, ka herbicīdi ilgstoši 
saglabājas augsnē, pārvietojas pa 
ūdeni un nonāk ūdens krātuvēs, 
saindējot arī zivis, abiniekus un citus 
ūdens iemītniekus. 

Raundaps cīņai pret cilvēci

Lielākā daļa kultūraugu, kas ir 
izturīgi pret herbicīdiem, ir ģenētiski 
modificēti (ĢM). To ražotāji ap-
galvo, ka ĢM augi atvieglos cīņu ar 
nezālēm un palielinās ražu, lai gan, 
audzējot šos augus, vidē nonāk 
vairāk indīgu vielu, vienlaikus radot 
pret herbicīdiem izturīgas nezāles, 
nonāvējot kukaiņus, putnus u. c. 
dzīvās radības. 2000. gadā 74% 
no ĢM augiem bija herbicīdizturīgi, 
58% no herbicīdizturīgajiem augiem, 
kas audzēti 2000. gadā, bija ĢM 
soja. No tās lielākā daļa bija ASV 
uzņēmuma «Monsanto» ražojums 
«Roundup Ready» soja, kas izturīga 
pret tā paša «Monsanto» ražoto 
herbicīdu – raundapu. Raundaps ir 
pārdotākais herbicīds pasaulē un vi-
ens no pieprasītākajiem arī Latvijā. 
Daudzās pasaules valstīs raundapu 

cilvēku ir ļoti daudz. Un tikai neliela 
daļa izzina dabā noteikto kārtību un 
mēģina tajā iekļauties. 

Jau izsenis mūsu senči zināja, ka 
katram augam dabā ir noteikts uzde-
vums. Vieni ir cilvēka uztura avots, 
otri izdala ēteriskās eļļas, kas pie-
saista bites u. c. kukaiņus, tā veici-
not augu apputeksnēšanu, stimulē 
vienas augu sugas augšanu blakus 
citai, bet citi – irdina augsni, stiprina 
kaimiņaugu sakņu sistēmu, uzsūc 
dažādas kaitīgās vielas un pilda citus 
tiem paredzētus uzdevumus. Daļu no 
minētajām funkcijām veic augi, kurus 
tik bieži nicīgi saucam par nezālēm. 

Nepārzinot augu valstī noteikto 
kārtību, cilvēks tajā nedrīkstētu ie-
jaukties. Bet sekas tam, ka, par spīti 
nezināšanai, to darām, ir visiem 
zināmas: strauji savairojas viena augu 
suga, kas nomāc pārējās, izplatās 
dažādi kukaiņi, slimības... 

Herbicīdi – indes, kas nogalina

Herbicīdi nomāc vai iznīcina augus, 
ar kuriem nonāk saskarē. Zināmi 
vispārējas iedarbības (nonāvē visus 
augus) un selektīvas iedarbības (no-
galina viendīgļlapjus vai divdīgļlapjus, 
vai noteiktas sugas augus) herbicīdi. 
Lai paplašinātu herbicīdu lietošanu, 
sabiedrībā izplatīti meli, ka tie 
kultūraugiem var būt kaitīgi tikai 
atsevišķās to attīstības stadijās, 
piemēram, dīgļlapu stadijā, un arī tad 
ne visi herbicīdi nodarot kaitējumu. 
Šādu melu propagandas ietekmē 
lielākā daļa Latvijas zemnieku di-
vas nedēļas pirms kulšanas ar 
herbicīdiem apsmidzina rapšu vai 
labības laukus. Rezultātā inde nonāk 
un saglabājas ne tikai augsnē, bet arī 
mūsu lietošanai paredzētajā rapsī. 

Herbicīdi augus nonāvē divējādi. Pir-
mais veids: ar indi tiek apsmidzinātas 
lapas, kas iet bojā vispirms, vēlāk, 
kad kaitīgās vielas nokļūst sakņu 
sistēmā, nobeidzas arī saknes. Otrs 
veids: ar herbicīdu apsmidzina aug-
sni, no kurienes inde nonāk auga 
saknēs un no tām izplatās pa visu 
sakni. Augs iet bojā tāpēc, ka inde 
nomāc vai aktivizē kādu vielu augā, 
kas izsauc dažādus graujošus proce-
sus, piemēram, pārtrauc olbaltumvie-
lu sintēzi vai izraisa paātrinātu šūnu 
dalīšanos. Rezultātā augs aiziet bojā. 

Ko un kāpēc noindē herbicīdi? «Monsanto» pārdod kopā ar savām 
ĢM sēklām, turklāt kontrolējot, vai tie 
abi tiek lietoti kopā. 

Latvijā raundaps plaši pazīstams un 
lietots jau daudzus gadus. Šobrīd 
atļauts izplatīt vairāku veidu raun-
dapu: «Raundaps Eko», «Raundaps 
Gold», «Raundaps Klasiks», «Raun-
daps Max». Latvijā pieejamā raun-
dapa ražotājs ir AS «Monsanto Crop 
Sciences», kas reģistrēta Dānijā un ir 
viena no «Monsanto» filiālēm. 

Raundapa darbīgā viela ir glifosāts, 
kas ir viens no biežākajiem ASV un 
Anglijas lauksaimnieku saindēšanās 
izraisītājiem. Bez raundapa glifosāts 
atrodams arī šādos Latvijā lietot 
atļautos herbicīdos: «Amega», «Bar-
barian», «Barbarian Biograde», «Bar-
barian Hi-Aktiv», «Dalgis», «Domina-
tors», «Glifogans», «Glifomaks», «Gli-
foss», «Glifoss SPANrīm», «Jablo», «Ke-
mels 480», «Kliniks 360», «Reindžers», 
«Rodeo», «Taifūns 360», «Uragāns», 
«Uragāns Sistem 4». 

Glifosāts ir vispārējas iedarbības 
inde, tātad iznīcina visus augus bez 
izņēmuma – gan viengadīgus, gan 
daudzgadīgus. Lai tā iedarbība būtu 
ātra un efektīva, glifosātu izsmidzina 
uz augu lapām, no kurām tas izplatās 
pa visu augu; nonākot augsnē, tas 
kopā ar ūdeni tiek uzņemts caur 
saknēm. Glifosāts nogalina ne ti-
kai augus, bet arī mikroorganismus. 
Tā kā glifosāta darbības rezultātā 
tiek nogalinātas slāpekli fiksējošās 
baktērijas, lielā apjomā savairojas 
toksiskās vai patogēnās sēnes. 

Glifosāta bīstamību apliecina ļoti 
daudzi pētījumu rezultāti. Vienā no 
pētījumiem Taivānas Nacionālajā 
toksikoloģijas centrā1 (Taiwan Na-
tional Poison Center) 1991. gadā 
piedalījās arī «Monsanto» toksikoloģe 
Rebeka Tominaka (Rebecca Tomi-
nack). Rezultāti bija šokējoši: raun-
dapa iedarbība radīja kuņģa-zarnu 
trakta traucējumus, bojājumus 
plaušās, mutes gļotādas iekaisumu, 
pazeminātu asinsspiedienu u. c. 
Tāpēc nepārsteidz tas, ka daudzi 
cilvēki, kuri lauksaimniecībā iz-
manto raundapu, cieš no nopietnām 
gremošanas problēmām un citām 
zarnu trakta slimībām. Jau 1983. 
gadā veiktā izpēte, kurā piedalījās 
zinātnieki no četriem ievērojamiem 
arodslimību pētniecības institūtiem2, 
apstiprināja iepriekš nosauktos or-
ganisma bojājumus, ko rada raun-
daps. Pie līdzīgiem rezultātiem 

nonāca arī pētnieki no Molekulārās 
ģenētikas grupas (Molecular Genet-
ics Group), Džona Kērtina Medicīnas 
pētījumu skolas (John Curtin School 
of Medical Research), Austrālijas 
Nacionālās Universitātes (Australian 
National University). 

Savukārt 2001. gadā tika pētīta 
herbicīda glifosāta ietekme uz grūsnu 
žurku un viņu pēcnācēju enzīmu 
sistēmām. Secinājumi biedējoši 
– glifosāts izraisa dažādu veidu 
anomālijas pētīto orgānu enzīmu 
darbībā. Tika konstatēti ļoti nopietni 
bojājumi P450 enzīmu sistēmās, 
kas ir viena no ķermeņa galvenajām 
sistēmām, tā organismu atbrīvo no 
toksiskajām vielām. Glifosāts ir arī 
aknu sagrāves cēlonis. Savukārt 
pētījumi 1997. gadā3 pierādīja, ka 
raundapa lietošana ir cēlonis arī no-
pietniem DNS bojājumiem. 

Bieži vien zemnieki, kas izmanto 
raundapu lauksaimniecībā, sūdzas 
par sāpēm krūšukurvī, apgrūtinātu 
elpošanu, pavājinātām saziņas 
spējām. Izmeklējot šos gadījumus, 
konstatēts, ka šādus simpto-
mus izsauc palēnināta skābekļa 
aprite asinsrites sistēmā, ko rada 
saindēšanās ar glifosātu. Vēl 
briesmīgāk – skābekļa trūkums 
smadzenēs ir cēlonis straujai neironu 
bojāejai4. 

Saskaņā ar ASV Vides aizsardzības 
aģentūras un Pasaules Veselības 
organizācijas paziņojumu 1993. un 
1994. gadā glifosāta iedarbība ir 
līdzīga adrenalīna iedarbībai. Ar to 
izskaidrojams raundapu lietojošo 
cilvēku miega problēmas5. 

Pētījumu uzskaiti, kuros jau pirms 
desmitiem gadu pierādīta glifosāta 
bīstamība cilvēku un vides veselībai, 
varētu turpināt. Un runa nav tikai 
par herbicīdu izmantojošo zemnieku 
atbildību par savu zemi, ūdeņiem, 
bet arī par visu sabiedrību, kas 
diendienā veikalos iegādājas pārtiku. 
Pētījumi liecina, ka tikai 1% pārtikas, 
ko pērkam lielveikalos, ir nekaitīga. 
Herbicīdi ir tikai viena no kaitīgajām 
vielām, kas ar pārtiku nonāk arī mūsu 
organismā. Bet tikmēr Latvijā atļauto 
herbicīdu skaits aug, un glifosāts ir vi-
ena no bīstamākajām indēm. 

Jau tagad, pretēji zinātnieku apgal-
vojumiem, laukos, kur tiek intensīvi 
lietots raundaps, piemēram, 
Austrālijā, ir parādījušās pret 
glifosātu noturīgas nezāles. Bīstama 
ir arī ĢM augu krustošanās ar tiem 

līdzīgiem savvaļas augiem – rodas 
pret herbicīdiem izturīgas nezāles, 
kuru iznīcināšanai nepieciešama jau-
na inde. 

2007. gadā Latvijā 91% kviešu sējumu 
platību tika apstrādātas ar dažādu 
veidu augu aizsardzības līdzekļiem, 
pielietojot 229,7 tonnas darbīgo vie-
lu, t. s. herbicīdu – 41,5%, fungicīdu 
– 20,2%, insekticīdu – 1,3%, augu 
augšanas regulatoru – 37%.

2007. gadā vidēji uz 1 ha kviešu 
sējumu tika lietoti 1,03 kg indīgo 
vielu.

Centrālās statistikas pārvaldes dati

Izvēle starp labo un ļauno

Kāpēc mēs tik labprāt sevi indējam, 
ciešot no tā paši un sagādājot mokas 
nākamajām paaudzēm – tiem, kuri 
pat nav vēl dzimuši? Vai tas ir slin-
kums domāt par to, kā zemi apsaim-
niekot, tai nenodarot pāri? Vai tās ir 
ietekmīgās melu propagandas sekas, 
kad konstruktīvā domāšana mums 
jau ir tik stipri bloķēta, ka nezinām un 
pat nespējam iedomāties, ka varam 
strādāt citādi? Bet varbūt nemaz ne-
gribam dzīvot citādi? Varbūt nav laika 
to darīt, jo dzīve rit milzīgā steigā un 
bieži ir grūti apstāties un padomāt, 
kas tajā pareizs, kas nepareizs un kā 
visu vērst par labu. Par to es domāju, 
rakstot šo rakstu. Zinu, ka mans 
pienākums ir pavēstīt sabiedrībai to, 
kas tai palīdzētu saprast, kā dzīvot 
veselīgāk un laimīgāk. Mūsdienās 
daudzās pasaules valstīs ir cilvēki, 
kas meklē iespēju apsaimniekot zemi 
ar videi draudzīgiem paņēmieniem. 
Bet, ja ir bioloģiskās saimniecības, 
kuras praksē pierāda, ka tas ir 
iespējams, kāpēc lai arī citi nesekotu 
šim piemēram? Prātā nāk teiciens, 
ka, izvēloties starp diviem ceļiem – 
pareizo un nepareizo –, bieži vien 
vieglākais ceļš ir arī nepareizais. • 

2007. gadā Latvijā 91% kviešu sējumu 
platību tika apstrādātas ar dažādu 
veidu augu aizsardzības līdzekļiem, 
pielietojot 229,7 tonnas darbīgo vie-
lu, t. s. herbicīdu – 41,5%, fungicīdu 
– 20,2%, insekticīdu – 1,3%, augu 
augšanas regulatoru – 37%.

2007. gadā vidēji uz 1 ha kviešu 
sējumu tika lietoti 1,03 kg indīgo 
vielu.

Centrālās statistikas pārvaldes dati
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tēmu ietekmējošo vielu uzņemšanas avotu var uzskatīt pār-
tiku: gan šīs vielas saturošus pārtikas produktus, gan pār-
tikas piedevas, ko par lielu naudu pērkam no starojošiem 
un visādus labumus sološiem izplatītājiem, gan sintētisko 
iepakojumu.

Slaiduma tabletes
Urīndzenošie preperāti, ja tos lieto, neievērojot diētu, no 
liekajiem kilogramiem neatbrīvos. Ķermeņa masas samazi-
nāšanās patiešām notiks, taču vienīgi uz zaudētā šķidruma 
rēķina. Pēc tablešu lietošanas organismā atjaunosies ie-
priekšējais šķidruma daudzums. Taču pārmērīga zāļu deva 
var izraisīt organisma atūdeņošanos, un tas ir ļoti bīstami.
Caurejas līdzekļi kavē barības vielu uzsūkšanos, bet bieži tos 
lietojot, var iedzīvoties pamatīgās gremošanas trakta slimī-
bās.

Tauku bloķētāji
Tos var uzskatīt par visnekaitīgākajiem pretaptaukošanās 
līdzekļiem. Tomēr nekaitīgums nenozīmē, ka tie ir efektīvi. 
Speciālisti norāda, ka bloķētāji zarnās patiešām spēj saistīt 
zināmu daļu tauku. Taču nobloķētais tauku daudzums ir tik 
niecīgs, kas par svara samazināšanos nav vērts pat runāt.

Narkotikas uztura bagātinātājos
Ar milzu aizdomām ir jāizturas pret dažādiem uztura ba-
gātinātājiem, kas sola palīdzēt veikli novājēt. Daudzu šo 
kapsulu sastāvā ir narkotiskas vielas, kas lietotājos izrai-
sa eiforiju un atkarību. Sievietes sajūsmināti stāsta, cik 
laimīgas, ka zaudējušas svaru ar dievišķajām tabletītēm. 
Bet, veicot laboratorijā pārbaudes, atklājas, ka, piemērām  
Li Da un Zhen de Shou satur psihotropu vielu no amfetamīnu 
grupas — sibutramīnu, kas daudzkārt pārsniedz medicīniski 
ieteiktās normas. Taizemes tabletes satur ne tikai sibutramī-
nu, bet vēl narkotiski spēcīgākas vielas fentermīnu un fen-

fluramīnu. Protams, šīs tabletes lietojot, tu kļūsi slaidāka un 
nedabiski laimīgāka, bet pie reizes iedzīvosies sirdsdarbības 
traucējumos, asinsspiediena izmaiņās, aknu un nieru un vai-
rogdziedzera darbības traucējumos, un cietīsi no koncentrē-
šanās spēju samazināšanās. Kad 2008.gada pavasarī goog-
le pārlūkprogrammā ierakstīju šos vārdus, dators piedāvāja 
plašas iespējas šo indi nopirkt no izplatītājiem. Nelegālie 
tirgotāji to pasūta Āzijā un kā dāvanu pakas ieved Latvijā.

Neļauj puišiem lietot proteīnu pulverus! Diez vai viņi sapratīs, 
ka muskuļotais augums prasījis smagus upurus — redzamā-
kais no tiem būs pumpas uz sejas un pleciem, bet vēlāk pa-
rādīsies sirds darbības traucējumi, kas izraisa stenokardiju 
un aritmiju, bet pie lielām slodzēm pat nāvi. Šie muskuļu 
masu audzējošie uztura bagātinātāji satur ne tikai mākslīgos 
hormonus, bet arī kofeīnu milzu devās, efedrīnu un amfeta-
mīna grupas preparātus.

Tikpat aizdomīgi ir uztura bagātinātāji, kas sola dižas krūtis. 
Kaut uz pakas rakstīts, ka sastāvā ir tikai augu izcelsmes 
sastāvdaļas — īpaši apiņi, mieži un auzas, skarbā patiesība 
ir tā, ka tie nereti satur mākslīgos sievišķos hormonus. Sā-
kumā jau krūtis augs kā kāpostgalvas, bet pēc gada miesa 
kļūs ļengana un celulīta izrotāta. Bet par to ne vārda nebūs 
teikts preci slavinošajā internetlapā, ko google tev izmetīs kā 
pirmo, ja ierakstīsi „krūšu palielināšana”. 

Ķimizētā pasaule un hormonālās izmaiņas cilvēkus padarīju-
šas kūtrus, ar vāju atmiņu un koncentrēšanās spējām. Tāpēc 
tas ir labs pļaujas lauciņš mundrumu sološiem vitamīniem, 
ko var nopirkt pie izplatītājiem. Pavēro, kāds ir šis izplatītājs 
— parasti sajūsmā mirdzošām acīm, eiforijas pārņemts, jo 
pats ne tikai tic, ko stāsta, bet arī to visu lieto. Taču bieži vien 
šis mundrums tiek panākts, pievienojot uztura bagātinātā-
jam kādu stimulatoru, piemēram, kofeīnu vai amfetamīnu. 
Jā, tu iesi kā Duracell zaķis, bet vēlāk būs jāmeklē narkologa 
palīdzība. Tikpat bīstami var izrādīties plaši reklamētie ener-
ģijas dzērieni. 
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Kā izvairīties no mākslīgajiem 
hormoniem? 
 Neriskē ar savu un topošā mazuļa veselību un 
nelieto matu un nagu lakas!
 Nelieto smaržas, aromatizētu kosmētiku un gaisa 
atsvaidzinātājus. Labāk izvēlies dabiskas ēteriskās 
eļļas.
 Tīri māju dabiskiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdeni un 
mikrošķiedras lupatiņām.
 Nebaro mazuli no plastmasas pudelītes, jo to 
sastāvā bieži ir bisfenols A, kas saskarē ar karstu 
ūdeni izdalās nekontrolējamā daudzumā.
 Nekad nesildi mikroviļņu krāsnī pārtikas plēvē 
iesaiņotus produktus. Neturi šai plēvē iepakotus 
treknus produktus.
 Nelieto plastmasas traukus!
 Mielojies ar bioloģiski sertificētiem produktiem.

ŽURNĀLS TAPIS AR LVAF ATBALSTU
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Nevienam jau nav tīkami baisi stāsti par civilizācijas izmiršanas briesmām, bet 
cilvēki savu iedomāto ērtību dēļ pakļauj briesmām ne tikai savu, bet arī pēcnā-
cēju veselību. Cilvēki ne tikai slikti jūtas, bet cieš no liekā svara, jo mākslīgie 
hormoni apslāpē dabiskos taukus dedzinošos hormonus. Turklāt pēdējā laikā ne 
tikai ekoloģiskajos izdevumos, bet dienas laikrakstos parādās brīdinoši raksti, ka 
dzīvnieku pasaulē izmainās dzimumu līdzsvars. Tēviņi kļūst aizvien vārgāki, bet 
mātītes dzimst vairāk un nobriest ātrāk. Un cilvēks jau arī pieskaitāms zīdītāju 
klasei. Bet pie tā vainojami daudzi civilizācijas ražojumi, kas mākslīgos sievišķos 
hormonus ksenoestrogēnus. Jau kopš 1940.gada uz dzīvo radību iedarbojas DDT 
jeb dihlordifeniltrihloretāns. Bet, kaut masveida DDT lietošanu pārtrauca pirms 

Uzglūn mākslīgie hormoni
i nteresanti

gadiem 40, šīs indes iedarbība turpi-
nās, jo tā saglabājas dabā. Tomēr ir vēl 
vesela virkne pesticīdu, kas iedarbojas 
kā mākslīgie hormoni un joprojām nav 
aizliegti. Tie ir endosulfāns, dieldrīns, 
kepons, dikofols, toksafēns, hlordāns, 
alahlors, atrazīns, nitrofēns, benomils, 
mankozebs, aldokarbs, tributilalva.
Tie pretapaugļošanās tablešu un citu 
zāļu sastāvā — dietilstilboestrols un 
cimetidīns, kas ir kuņģa uz divpadsmit 
pirkstu zarnas čūlas medikamentu 
sastāvā. Prestēnīšu medikamenti di-
flukāns un nizorāls arī ietekmē hor-
monu sistēmu. Tad jau labāk izvēlies 
lamisilu. Pretiekaisuma zāles, tādas 
kā prednizons mazinās slimību, bet 
veicinās tauku uzkrāšanos un muskuļu 
masas zudumus. Daudzas negatīvas 
hormonu aizstāšanas terapijas blakus-
iedarbības izraisa visbiežāk ieteiktais 
premarīns, ko iegūst no grūsnu ķēvju 
urīna, vai sintētiskās zāles provera, 
abi izraisa tūsku un aptaukošanos. 
Turklāt no mākslīgajiem hormoniem 
medikamentos tu vari ciest arī nelieto-
jot šīs zāles, jo dažādo medikamentu 
atliekas ar urīnu nonāk kanalizācijā, 
un pēcāk ūdenstilpēs, tāpēc dīvainas 
pārmaiņas vispirms notiek ar zivīm, 
abiniekiem un citiem ūdensdzīvnie-
kiem. Un tālu jau nestāv arī cilvēks. 
Notekūdeņos nokļūst ķīmiskās vielas 
no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur virs-
mas aktīvo vielu sabrukšanas produk-
tus nonilfenolu un oktilfenolu.
Dabisko hormonu sistēmu apdraud 
daudzas vidi piesārņojošās vielas — 
polihlorētie bifenili, dioksīni, poliaro-
mātiskie savienojumi un smagie metāli 
svins, dzīvsudrabs un kadmijs. 
Savu artavu pasaules iznīcināšanā de-
vusi arī augšanas hormoni, ko lieto kā 
piedevas industriālajai lopbarībai. Dau-
dzās valstīs tās jau ir aizliegtas, bet ko 
gan ražotāji nedarīs peļņas dēļ, kaut 
sarunās ar veterinārārstu, lai izraksta 
un injicē kā medikamentus.
Lielu ļaunumu nodara plastmasu un 
kosmētikas sastāvā esošie ftalāti. Tos 
neraksta produktu sastāvā, bet jārēķi-
nās, ka mākslīgās ilgnoturīgās smaržas 
un gaisa atsvaidzinātāji, nagu un matu 
lakas ir dāsni aizdarītas ar šo indīgo 
vielu. Neskatoties, ka ftalātu lietoša-
na ir aizliegta mazu bērnu rotaļlietās, 
jums vajadzētu izvairīties no mīkstu 
plastmasu pirkšanas, jo šo plastisku-
mu panāk ar ftalātu piedevu. Tie ir arī 
polivinilhlorīda izstrādājumu sastāvā.
Tāpēc par nozīmīgāko endokrīno sis-
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Tējas sēne
Latvijā šo sēni sauc lielākoties par tējas 
sēni. Bet vēl zināmi arī šādi nosauku-
mi: Krievijā: Volgas vai Mandžūrijas 
sēne, Japānas sūklis, tējas kvass; Fran-
cijā — fango, Ķīnā kam-bu-na, kombu-
ča. Tējas sēnes dzimtene visticamāk ir 
Ceilona, tad tā naokļuvusi Indijā, Ķīnā, 
Mandžūrijā, Krievijā un tad jau līdz Ei-
ropai arī vairs nav tālu. 
Tējas sēne atgādina kārtainu plēksni 
vai pankūku, kas izaug burkas diamet-
rā. Virspuse ir gluda, apakšpusē staipās 
tādi kā pavedieni.
Tējas sēne vienā organismā jeb simbio-
zē apvieno ķērpi, etiķskābes baktērijas 
un raugu. Raugs gādā par saldās tējas 
rūgšanu, bet baktērijas fermentē šķīdu-
mu un tas iegūst ārstnieciskas īpašības. 
Spirta un etiķskābās rūgšanas procesā 
tējā veidojas ne tikai spirts un etiķis, 
bet vairākas citas organiskās skābes: 
— citronskābe, ābolskābe, skābeņskābe 
u.c. C un B grupas vitamīni, dažādi fer-
menti, lipīdi un cukuri. 
Parasti cilvēki tējas sēnes dzērienu lieto 
bez sapņa par dziedināšanu, vienkārši 
kā garšīgu padzērienu, kas ir laba al-
ternatīva mākslīgi krāsotajām un ies-
maržinātajām limonādēm. Bet ir veikti 
eksperimenti, kas apliecina tējas sēnes 
šķidruma ārstniecisko iedarbību slim-
niekiem, kas cieš no aknu un žultspūšļa 
slimībām, dizentērijas, gripas, ausu, 
kakla un deguna iekaisumiem, acu in-
fekcijām, gastrīta. Regulāra tējas sēnes 

dzēriena lietošana pazemina asinsspie-
dienu un līdzsvaro centrālās nervu sis-
tēmas darbību, kā arī dziedē apdegu-
mus un strutojošas brūces.

Tējas sēnes kopšana
Kaut grāmatā „Sēnes, kas ārstē” rūpes 
par tējas sēni aprakstītas samērā sa-
režģīti, visu laiku brīdinot, kādos gadī-
jumos tā var aiziet bojā, man gan ne ar 
kādiem paņēmieniem nav izdevies viņu 
nobendēt.
Es daru tā: pagatavoju tēju, izšķīdinu 
tajā 1-2 ēd.karotes/l cukuru, atdzesēju. 
Pa to laiku izņemu no burkas tējas sēni, 
zem krāna remdenā ūdenī noskaloju. 
Ieleju 3 l burkā sagatavotu remdenu 
tēju un ielaižu tējas sēni ar gludo pusi 
uz augšu. Vispirms sēne nogrimst, bet 
pēc pāris dienām ieņem ierasto vietu 
šķidruma virspusē.
Pēc nedēļas tēja būs pārtapusi par skā-
benu dzērienu. Tu vari katru dienu no 
burkas ar sēni izliet pāris glāzes dzērie-
na un ik pēc pāris trim dienām sēni pa-
barot litru jaunas tējas. Tad tev jāatce-
ras reizi mēnesī sēni izņemt no burkas 
un noskalot. Bet vari reizi nedēļā noliet 
visu šķidrumu, noskalot sēni un ielaist 
jaunā tējā. Tējas sēnes dzēriens ir ļoti 
skābs, tāpēc to dzer atšķaidītu ar ūdeni.
Tējas sēni, tāpat kā visas citas, audzē 
stikla burkā. Metāla, plastmasas, kera-
mikas un pat kristāla trauki šīm sēnēm 
nav tīkami. Burku apklāj ar marles ga-
baliņu, lai mušas nesadēj oliņas. Vāku 
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Jau pāris gadu noņemos ar rīsa, piena un tējas sēņu audzēšanu. Ar to 
palīdzību esmu atbrīvojusies no liekajiem taukiem un atguvusi labu 
izskatu. Turklāt man vairs nav jādzer ne paku sulas, ne limonādes, 
labs un veselīgs dzēriens vienmēr ir pa rokai. Kā jau sēnēm, tām visām 
patīk noēnojums un silta vietiņa. Burku sēnes nevar nopirkt, tās ceļo 
no rokas rokā. Burku sēņu saimnieki jau zina, ka šīs sēnes nedrīkst 
pārdot par naudu, bet, ņēmēji ievēro, ka par jaunu mājdzīvnieku 
jādod maza dāvaniņa, lai guvums nedabū galu.

Burku sēnes
Dabīgie jaunības eliksīri

uz burkas drīkst likt tikai, kamēr sēni 
pārved uz jaunām mājām.
Ar kādu tēju barot
Agrāk es ticēju mītam, ka tējas sēni 
drīkst barot tikai ar stipru melno tēju. 
Tā kā es nespēju iedzert šo sūri skābo 
dziru, nolēmu sēni barot ar tējām, kas 
man garšo. Visgardākais šķidrums iz-
nāca no karkādes: skaisti sarkans un 
mazliet pat garšoja pēc sarkanvīna. Tā 
ka droši eksperimentē — vari gatavot 
savai sēnei gan Latvijas augu tējas, gan 
kaut ko eksotiskāku.

Sēnes pavairošana
Tējas sēne lielajā burkā ar laiku kļūst 
aizvien biezāka un kārtaināka. Lai da-
lītos ar sēni, atliek vien noplēst augšējo 
kārtu, ielikt burkā ar saldu tēju un pro-
cess turpināsies. 
Saka, ka tējas sēnes plēksni nedrīkst 
plēst gabalos, jo tad sēne slimošot un 
aiziešot bojā. Es šim mītam nevaru pie-
krist, jo esmu pārliecinājusies, ka tējas 
sēne ir apbrīnojami dzīvelīgs radījums. 
Ja gatavo tējas sēnes dzērienu atstāj 
neizlietotu, tad pēc nedēļas virspusē 
izaug plāna plēvīte, no kuras tālāk var 
izaudzēt jaunu sēni.

Indijas jūras rīsu sēne
Šai sēnei nav nekāda sakara ne ar jūru, 
ne rīsiem. Nosaukums vien liecina, 
ka sēne nākusi no mītiskajiem Aus-
trumiem un, tā kā atceļojusi no aiz-
jūras, tad iespaidu pastiprinot, tā arī 
tiek godāta. Šī sēne izskatās kā nelieli 
caurspīdīgi kristāliņi. To ir viegli kopt, 
turklāt dzēriens atgādina raudzētas 
bērzu sulas. Dziednieki šai sēnei piedē-
vē visspēcīgākās ārstējošās īpašības no 
visām. Es šo sēni diendienā lietoju jau 
pāris gadu un man nav iemesla šo labo 
ietekmi noliegt.
Grāmatās rakstīts, ka sēne palīdz atbrī-
voties no lielajiem kilogramiem, tiesa, 
esmu kļuvusi par kilogramiem desmit 
vieglāka un svars vairs neatgriežas. 
Sēne palīdz apturēt novecošanās pro-
cesus. Man ir normāls holesterīna un 
dzelzs līmenis asinīs, kaut visu mūžu 
ārsti brīdināja par mazasinību un aiz-
rādīja par sašaurinātiem asinsvadiem. 
Es vairs pat neuzdrošinos piemirst par 
rīsa sēnes apkopšanu, jo, kā nedēļu pa-
biju prom no mājām un burku sēnēm, 
tā gripa bija klāt.
Līdzīgi kā tējas sēne, arī rīsa sēnes or-
ganismā sadarbojas rauga baktērijas 
un tās piegādā žāvētie augļi, etiķskābe 
un pienskābes baktērijas. Tāpat noris 
spirta un etiķskābā rūgšana, kas sin-
tezē dažādas organiskās skābes, fer-
mentus un vitamīnus. Zinātnieki rīsa 
sēnes dzērienā konstatējuši augstu fo-
lijskābes un fosforskābes līmeni un fer-

mentus, palēnina novecošanos, turklāt 
dažādie fermenti uzlabo vielmaiņu un 
regulē svaru. Tā kā rīsa sēnes dzēriens 
satur arī glikuronskābi, tad atjaunojas 
nolietotās locītavas un muguras lo-
kanums. Vēl rīsa sēnes dzēriens satur 
daudz amilāzes fermentu, kas šķeļ cieti 
un cukurus, to ieteic diabēta slimnie-
kiem. Bet, iespējams, ka diabētiķiem 
nevajadzētu rīsa sēni barot ar cukuru, 
pietiks vien ar žāvētiem augļiem. 
Tie, kas regulāri dzer rīsa sēnes dzērie-
nu, pēc laika saprot, ka nemoka depre-
sija, neirozes, hipertonija, stenokardija, 
normalizējas asinsspiediens un sirds-
darbība. Dzēriens palīdz arī pret epi-
lepsiju, pēc insulta un infarkta. Vieglāk 
kļūst bronhiālās astmas slimniekiem, 
palīdz pret bronhītu, pneimoniju, sa-
aukstēšanās slimībām un pat tuber-
kulozi. Uzlabosies aknu, nieru, kuņģa 
un zarnu trakta darbība, kā arī kuņģa 
skābes līmenis. Vairosies potence un li-
bido. Man jau šķiet, ka nav kaites, kuru 
nedziedētu rīsa sēnes dzēriens. 

Rīsa sēnes kopšana
Rīsa sēni baro ar cukurūdeni un žāvē-
tiem augļiem. Parasti izmanto rozīnes, 
bet var cukurūdenī ielikt arī kādu žāvē-
tu aprikozi, plūmi vai bumbieri. Āboli 
neesot ieteicami.
Rīsa sēnes barošanai izmanto nevārītu 
avota vai akas ūdeni. Ūdenī izšķīdina 
cukuru.
Bļodā ieliec caurduri un salej tur rīsa 
sēni kopā ar gatavo šķīdumu. Izlasi 
žāvētos augļus un izmet. Notecini sēni 
un noskalo remdenā ūdenī. Ar karo-
ti ieliec burkā sēni. Pie reizes saskaiti, 
cik daudz sēnes tev jau ir. Tas dod arī 
skaidrību, vai sēne labi jūtas. Tad uzlej 
remdeni cukurūdeni un ieber žāvētos 
augļus. Sēni var barot vien ar ūdeni un 
žāvētiem augļiem, tad gan viņa vairo-
sies ļoti lēni. Dzēriens parasti ir gatavs 
trešajā dienā.
1 l dzīva ūdens
4 ēd.karotes rīsa sēnes
3 ēd.karotes cukura
3-4 rozīnes

Rīsa sēni cilvēki visbiežāk nobendē, 
kad aizmirst nomainīt ūdeni un aug-
ļus. Šķidrums pārskābst un nogalina 
sēni, kas sadalās sīkās pārsliņās un, 
kaut tu atkal sēni lutini, vairs neiz-
dodas sagaidīt rozīņu deju burkā un 
draiskos burbulīšus. Ja zini, ka kādu 
laiku nevarēsi sēni apkopt, noskalo, 
ieber burciņā un to bez vāka ieliec le-
dusskapja apakšējā plauktā. Vēl sēnei 
ziemā nepatīk temperatūras svārstī-
bas, kas neizbēgamas mājās ar malkas 
apkuri. Dažreiz viņa sadumpojas, ja 
vasarā telpās ir pārāk silts.

Tibetas piena sēne
Kā jau pēc nosaukuma var spriest, arī 
šī sēne pasauli iekarojusi, sākot no aus-
trumiem. Bioķīmiskās analīzes liecina, 
ka piena sēne, ko baro ar parastu pienu, 
satur daudz vērtīgu vielu, kam neesot 
līdzīgu starp veikalos nopērkamajiem 
skābpiena produktiem. Krievijā bijuši 
dziednieki, kas par lielu naudu ārstē-
juši aristokrātiem diloni ar piena sēni, 
saraudzējot jaunu ķēvju pienu. Tik-
pat labi var izmantot arī aitu un kazu 
pienu. Bet piena sēni var barot arī ar 
veikalos nopērkamo pasterizēto pienu, 
taču, ja izmantosi rūpnīcās nepārveido-
tu un bioloģiski ražotu pienu, veselība 
atgriezīsies ātrāk. Tā kā arī šī sēne ir 
maz pētīta, pateikt, kas tā par lielisku 
laktobaktēriju kultūru, ko sintezē piena 
sēne, nevaru.
Piena sēne izskatās kā baltas gumijotas 
grumbainas bumbiņas.
Bulgāru dziednieki atzīst, ka piena sēne 
ar lieliskiem panākumiem izmanto-
jama dažādu alerģiju ārstēšanai. Tā 
atvieglo sirds un asinsvadu slimnieku 
ciešanas. Aptur asinsvadu sieniņu ap-
kaļķošanos, normalizē asinsspiedienu, 
pasargā zarnu mikrofloru no antibio-
tiku blaknēm un pat mazina vēža šūnu 
veidošanos. Ūdens, kurā mazgāta sēne, 
noder mutes skalošanai, jo atjauno 
zobu pastu iznīdēto mutes mikrofloru, 
novērš smaganu asiņošanu. Šajā ūdenī 
var arī mērcēt pēdas, lai atkāptos kāju 
sēnīte.
Lai sēne dziedinātu, tā jādzer no rīta 
tukšā dūšā un vakarā pirms gulētieša-
nas, turklāt nevajag lietot alkoholu. 

Piena sēnes kopšana
4 ēd.karotes piena sēnes
1 l piena

Bļodā ieliec caurduri, ielej tur sarūgušo 
pienu. Izskalo burku. Ar roku maisot, 
notecini rūgušpienu. Ieej to krūzē. Ie-
liec bļodu izlietnē un caurdurī paliku-
šos sēnes graudus noskalo remdenā 
ūdenī. Skalojamais ūdens paliek bļodā 
un noderēs mutes skalošanai vai kāju 
mērcēšanai. Vari uzcienāt suni vai kaķi, 
atdot teļam, sivēnam vai kazai. Vari ap-
liet acāliju vai papardi. Vēlreiz noskalo 
sēni, notecini, ieber burkā un aplej ar 
pienu. Pēc diennakts redzēsi, ka burkā 
parādās baltas sūkalas un tas nozīmē, 
ka atkal jāpabaro piena sēne.
Ja tev apnīk ņemties ar piena sēni vai 
uz kādu laiku jāaizbrauc, noskalo piena 
sēni, aplej ar dabīgu ūdeni un neaizvā-
koto burku ieliec ledusskapja apakšējā 
plauktā. Lai saglabātu piena sēni pie 
dzīvības, vajag to vismaz reizi mēnesī 
pabarot ar pienu.
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Noder saimniecībā
Kad sēnes savairojušās un draugu lokā 
vairs nav neviena, ar ko padalīties, 
jāsāk domāt, kā vēl izmantot sēnes. 
Piemēram, labi norūgusi tējas sēne ir 
skāba, kā jau riktīgs etiķis. Izmanto to 
gaļas marinēšanai un sautēšanai — iz-
dodas ļoti mīksta un garšīga. 
Tējas sēnes šķidrumu var izmantot 
matu skalošanai.
Rīsa sēnes dzēriens ir neaizvietojams 
paģiru rītā.
Rīsa un tējas sēnes skalojamo ūdeni 
vai neizdzerto šķidrumu var pieliet 
vannai, atjaunos dzīvessparu.
Rīsa sēnes dzēriena kompreses var 
likt tur, kur veidojas sāļu nogulsnēju-
mi, piemēram, uz skausta, krustiem, 
locītavām. Komprese noderēs pret 
galvassāpēm.
Tagad kosmētikas kabineti piedāvā 
jogurta masāžas. Izmēģini pirtī no-
ziesties ar piena sēnes rūgušpienu. Pie 
reizes izmēģini arī šādu matu masku. 
Ir cilvēki, kas tā atkal tikuši pie kuplas 
frizūras. Es vienmēr, kad mazgāju pie-
na sēni, uzklāju to arī uz sejas.

Biezpiena un tējas sēnes  
šķidruma maska

100 g biezpiena
2 ēdk. olīveļļas 
2 -3 ēdk. tējas sēnes šķidruma  
Visas sastāvdaļas samaisa krēm-
veidīgā masā, uzklāj uz sejas uz 20 
minūtēm. 

Saldā krējuma un tējas sēnes 
šķidruma maska 

Samaisa tējas sēnes šķidrumu un sal-
do krējumu 1:1 un sakuļ ar mikseri. 
Uzklāj uz sejas uz 20 minūtēm.
 

Maska no tējas sēnes 

Tējas sēnes ķermeni sablenderē, 
uzklāj uz sejas un kakla. Uzklāj uz 
sejas uz 20 minūtēm. Ieteicams lietot 
regulāri vakaros. Man žēl šķaidīt sēni, 
tāpēc uzlieku uz sejas jaunu, plānu 
tējas sēnes plēvīti un paturu. Tad 
noskaloju un lieku atsevišķā burkā, 
kur aug tējas sēnes maskām.
 

Sejas toniks 

Ar tējas vai rīsa sēnes dzērienā sa-
mērcētu vates tamponu notīra seju 
no rīta un vakarā. 
Var sasaldēt ledus gabaliņos un ma-
sēt seju no rītiem. 

Tējas sēnes krēms

Sablenderē tējas sēnes ķermeni un 
pievieno mandeļu eļļu. Nevajag vei-
dot lielas porcijas, bet reizi nedēļā 
pagatavot krēmu no jauna un glabāt 
ledusskapī.

n oderīgi
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“Manā testamentā norādīts, kā mani 
apbedīt. Bēru korteža vietā aiz mana 
katafalka brāzīsies vērši, aitas, cūkas, 
mājputnu bari, arī mazais akvārijs ar 
zelta zivtiņām ratos. Visi viņi uzsies 
sēru apsējus par godu cilvēkam, 
kurš nespēja ēst tādas pašas dzīvas 
būtnes kā pats,” tā savulaik rakstīja 
angļu dramaturgs B. Šovs. Būdams 
pārliecināts veģetārietis, B. Šovs 
tāpat kā daudzas citas ievērojamas 
personības aicināja arī pārējos 
atteikties no gaļas uzturā, galvenokārt 
šo rīcību pamatojot ar ētiskiem 
apsvērumiem. Mīlestību un saudzību 
pret dzīvniekiem, dzīvi saskaņā ar 
apkārtējo vidi, nenodarot tai ļaunu.

Cilvēku skaits, kuri atsakās no gaļas, 
zivju lietošanas uzturā, pieaug. Arī 
Latvijā arvien vairāk cilvēku vēršas pie 
mediķiem ar jautājumiem, kas saistīti 
ar veģetārismu. Parasti atbildes ir 
nekonkrētas. Latvijas Universitātes 
Pārtikas ķīmijas centra vadītāja 
asoc. prof. Ida Jākobsone norāda, 
ka uzturzinātne Latvijā ir ļoti maz 
attīstīta, taču pētījumi par veģetāru 
uzturu ir ļoti nepieciešami. Nav arī 
statistikas par veģetāriešu skaitu 

Latvijā, tāpat kā nav speciālistu, 
kas topošo veģetārieti pamācītu, kā 
sevi nodrošināt ar nepieciešamajām 
uzturvielām. “Iemesls tam varētu 
būt tradicionālais Latvijas mediķu 
viedoklis, kas ir balstīts uz neveģetāras 
diētas propagandēšanu,” skaidro 
ārste Terēze Veinberga. “Latvijā 
medicīnā, tāpat kā sabiedrībā 
kopumā, dominē konservatīvi uzskati, 
kam seko nevēlēšanās izvērtēt un 
pieņemt jaunākos pierādījumus. Nereti 
dzīvesveida, medicīniskās prakses 
un domāšanas ieradumi izrādās 
spēcīgāki.”

Ēst var visu, bet ar ko tas 
beigsies?
Bieži dzirdēts uzskats, ka cilvēkam 
ir jābūt visēdājam. Taču cilvēka 
ķermeņa anatomiskā izpēte liecina 
par pretējo. Pēc barošanās pazīmēm 
cilvēka ķermenis visvairāk līdzinās 
cilvēkveidīgajiem pērtiķiem, kuri 
pārtiek no augļiem un riekstiem. Šo 
dzīvnieku ādā tāpat kā cilvēkiem ir 
miljoniem poru, caur kurām izdalās 
sviedri, viņiem ir pastāvīgie zobi 
barības sasmalcināšanai, siekalām ir 

sārmaina reakcija, un tajās tieši tāpat 
kā cilvēkam ir amilāze (ferments), kas 
atvieglo barības sagremošanu. Viņu 
zarnu trakts ir garš, tas paredzēts 
augļu un dārzeņu (nevis ātri pūstošas 
gaļas) sagremošanai. Cilvēkam ir 
līdzība arī ar zālēdājiem, uz kuriem gaļa 
iedarbojas ļoti kaitīgi, bet ir milzīgas 
anatomiskas atšķirības no gaļēdājiem 
dzīvniekiem. Ārsts Viljams Kolinss 
no Ņujorkas Maimondas medicīnas 
centra dzīvniekiem gaļēdājiem atklāja 
„gandrīz neierobežotu spēju regulēt 
nepiesātināto tauku un holesterīna 
daudzumu organismā”. Taču, ja truša 
barībai pievieno dzīvnieku taukus, jau 
pēc diviem mēnešiem dzīvniekam 
asinsvadu sieniņas aizsērēs ar tauku 
nogulsnēm, izraisot smagu saslimšanu, 
kas līdzinās cilvēka aterosklerozei.

Gaļa mūsu organismā pūst
Britu un amerikāņu zinātnieki, kuri 
pēta zarnu baktērijas, atklāja, ka 
pastāv liela atšķirība veģetāriešu un 
gaļēdāju zarnu trakta bakteriālajā 
mikroflorā. Baktērijas, ko satur 
gaļēdāju zarnas, kuņģa sulas klātbūtnē 
rada vielas, kas veicina onkoloģisku 

Veģetārisms – veselīgs 
dzīvesveids vai neprāts?
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slimību rašanos. To var uzskatīt par 
iemeslu tam, ka zarnu trakta vēzis 
vairāk izplatīts Ziemeļamerikā un 
Rietumeiropas valstīs, salīdzinot ar 
tādu veģetāru zemi kā Indija. Arī visas 
gaļas atkritumvielas no organisma 
netiek pilnībā izvadītas ārā. Tās, kas 
paliek organismā, sāk uzkrāties un pūt. 
Pūstošās vielas caur zarnu sieniņām, 
kurām nav aizsargmehānisma, 
pamazām piesārņo starpšūnu 
šķidrumu – limfu, tad nonāk asinīs 
un, kā liecina mediķu novērojumi, 
rada, piemēram, reimatismu, sirds 
un asinsvadu slimības, audzējus u.c. 
Rodas hroniski vēdera aizcietējumi – 
mūsu sabiedrības vispārēja slimība. 
Turklāt gaļas pārstrādes procesam 
nepieciešamas aptuveni piecas 
dienas (veģetārai pārtikai šis pats 
process ilgst 1,5–2 dienas). Šajā 
laikā gaļas pūšanas produkti saskarē 
ar gremošanas orgāniem tos saindē, 
izraisot priekšlaicīgu organisma 
novecošanu, kā arī kuņģa un zarnu 
trakta problēmas. Pēdējo gadu 
pētījumi pilnībā apstiprinājuši, ka 
zarnu veselīga attīrīšana iespējama 
tikai ar pareizu veģetāru diētu. 
Veģetāra barība satur lielu daudzumu 
šķiedrvielu, kas nodrošina normālu 
zarnu darbību.

Mazāk ēdīsi gaļu, ilgāk dzīvosi
Nobela prēmijas laureāts, krievu ārsts 
I. Mečņikovs norādīja, ka gaļas ēšana 
veicina priekšlaicīgu novecošanu. Arī 
medicīnas doktora Viljama Kastelli 
pētījumi parāda, ka veģetārieši dzīvo 
vidēji 3–6 gadus ilgāk nekā gaļēdāji. 
Izņēmums ir tautas, kas pārtiek 
tikai no gaļas, jo šo tautu dzīve ir ļoti 
īsa. Spilgts piemērs ir eskimosi, kuri 
pamatā pārtiek no gaļas un taukiem 
un vidēji dzīvo 27,5 gadus. Kirgīzi 
dzīvo aptuveni līdz 40 gadu vecumam 
un mirst kā pārliecināti gaļēdāji. 
Savukārt dienvidrietumu Amerikas 
pamatiedzīvotāji veģetārieši – hunzu 
ciltis Pakistānā, atsevišķas indiāņu 
ciltis Meksikā – izceļas ar savu 
ilgdzīvošanas spēju, veselību, izturību 
un fizisku aktivitāti 110 un vairāk gadu 
vecumā.

Gaļa uzturā – daudzu slimību 
izraisītāja
Gaļa satur apmēram 14 reizes vairāk 
ķīmisko pesticīdu nekā augi, un, 
domājams, tas ir vēl viens iemesls, kas 
veicina saslimstību ar vēzi. 1996. gadā 
Amerikas Vēža biedrība (American 
Cancer Society) publicēja atzinumu, 
kurā rekomendēja no uztura izslēgt 
gaļu (sarkano). 12 gadus ilgie pētījumi 

Anglijā apstiprināja, ka no saslimšanas 
ar vēzi līdz 40% gadījumu iespējams 
izvairīties, lietojot veģetāru pārtiku, 
par 20% ir mazāks risks mirt no 
jebkuras citas slimības. 40 pētnieku 
grupas pētījums Francijā „Gaļa, zivs un 
kolorektālā vēža risks: Eiropas vēža un 
barības vielu perspektīvais pētījums” 
apstiprināja pozitīvu saistību starp 
gaļas lietošanu un kolorektālo vēzi 
(zarnu vēzis).

Mičiganas Universitātes pētījums 
parāda, ka ar osteoporozi (kaulu 
sistēmas slimība, kad kauli kļūst 
poraini un dobumaini) slimo 18% 
vīriešu gaļēdāju, bet tikai 3% vīriešu 
veģetāriešu, gaļēdājas sievietes 
– 35%, veģetārietes – 7%. Cilvēki 
gaļēdāji ar artrītu slimo 4 reizes biežāk 
nekā veģetārieši. Zinātnieki pierādījuši 
– ja diabētiķis lieto šķiedrvielām 
bagātu veģetāru uzturu ar mazu tauku 
saturu, tad bieži vien ir iespējams 
mazināt insulīna devu vai pat izbeigt to 
lietot. Daudzi pētījumi, tajā skaitā EPIC-
Oxford pētījums par asinsspiedienu 
gaļēdāju, zivjēdāju un vegānu starpā, 
apstiprina saikni starp gaļas ēšanu 
un sirds slimībām. Šim atzinumam 
pievienojas arī Latvijas kardiologi. 
Amerikā (kas ieņem pirmo vietu gaļas 
patēriņa ziņā) katrs otrais cilvēks 
mirst sirds slimību vai asinsspiediena 
traucējumu dēļ. Amerikas medicīnas 
asociācijas žurnāls jau 1961. gadā 
publicēja paziņojumu, ka “ar veģetāras 
diētas palīdzību var novērst 90–97% 
sirds saslimšanu”.

Sirds un asinsvadu slimības ir 
biežākais nāves cēlonis Latvijā. Tādi 
tauki, ko lielākoties cilvēks uzņem 
ar gaļu, piemēram, holesterīns, ļoti 
slikti tiek izvadīti no organisma. 
Šie tauki nogulsnējas uz asinsvadu 

sieniņām, ar laiku tās sašaurinās – 
rodas ateroskleroze. Šajā gadījumā 
sirds tiek ļoti pārslogota, jo paredzētā 
asiņu daudzuma pārsūknēšanai 
jāpieliek daudz vairāk pūļu. Rezultāts 
– augsts asinsspiediens, infarkts un 
sirdslēkmes. “Arī Latvijā biežās sirds, 
asinsspiediena, liekā svara, cukura, 
žults un nierakmeņu, locītavu, kā arī 
dažas onkoloģiskās, alerģiskās, ādas 
slimības varētu mazināt, pārejot uz 
veģetāru diētu,” norāda T. Veinberga.

Indes no dzīvnieka ķermeņa 
nonāk cilvēka organismā
Ir vairāk nekā 20 000 dažādu zāļu 
(ieskaitot sterolus, antibiotikas, 
augšanas hormonus u. c. veterinārās 
zāles), ar kurām baro mājlopus, lai 
paātrinātu to augšanu, uzlabotu 
gaļas krāsu. Kad jūs ēdat govs 
gaļu, jūs pārsātināt savu organismu 
ar koncentrētām ķimikālijām, kas 
uzkrātas dzīvnieka dzīves laikā.

Nokaušanas brīdī, kā arī redzot 
to, kā tiek nogalināti viņa sugas 
brāļi, dzīvnieks piedzīvo šausmas, 
bailes, paniku. Viņa asinīs palielinās 
hormonu un adrenalīna daudzums, 
kas saglabājas nokautā dzīvnieka 
ķermenī un kļūst par iemeslu cilvēka 
audu saindēšanai. Amerikāņu Uztura 
institūta datos teikts, ka “pēkšņi 
nokautu dzīvnieku gaļa pārsātināta ar 
indīgām asinīm”.

Kā iegūt enerģiju?
Zinātniski pierādīts, ka no veģetārajiem 
produktiem var iegūt vairāk enerģijas 
nekā no gaļas. Jau Senās Romas 
atlētiem bija veģetārs uzturs, lai iegūtu 
vairāk spēka un enerģijas. Beļģijas 
Universitātē tika veikti pētījumi, 
lai noskaidrotu izturības, spēka un 
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reakcijas ātruma līmeni veģetāriešu 
un gaļēdāju vidū. Rezultāti parādīja 
veģetāriešu pārākumu visos veidos. Arī 
Jēlas Universitātē veica izturības testus 
– izrādījās, ka veģetārieši ir divas reizes 
izturīgāki par gaļēdājiem. Beļģijā pēc 
izturības pārbaudēm veģetāriešiem 
bija nepieciešams uz pusi īsāks laiks 
spēku atjaunošanai nekā gaļēdājiem.

Stiprākie un ilgāk dzīvojošie dzīvnieki 
ir veģetārieši. Piemēram, zirgam, 
briedim, bifelim un zilonim ir stiprs 
ķermenis, viņi ir izturīgi un grūtāk 
nogurdināmi nekā plēsēji. Viņu spēks 
ļauj tiem celt milzu smagumus un 
veikt visgrūtākos darbus cilvēka labā. 
Neviens dzīvnieks, kurš ēd gaļu, nespēj 
ar viņiem sacensties izturības un 
spēka ziņā.

Veģetāra pārtika – pilnvērtīgs 
uzturs
Dr. T. Veinberga uzsver: “Noteikti 
jāzina, kāds veģetārisma sakarā ir 
daudzu centru kontrolētos pētījumos 
pārbaudīts, autoritatīvs diētas 
ekspertu viedoklis. Amerikas un 
Kanādas dietologi eksperti 2003. gadā 
ir pauduši savu nostāju veģetārisma 
jomā – veģetāra diēta ir veselīga, 
satur adekvātas barojošas vielas, 
tai ir labvēlīga ietekme uz veselību 
un liela nozīme slimību profilaksē. 
Veģetāriešiem, ieskaitot vegānus, 
iespējams nodrošināt pilnvērtīgu 
pamatbarības vielu daudzumu, 
kas ir saskaņā ar mūsdienīgām 
rekomendācijām, ieskaitot 
olbaltumvielu, dzelzs, cinka, kalcija, D 
vitamīna, B2 vitamīna, B12 vitamīna, 
A vitamīna, omega 3 taukskābju, 
joda daudzumu. Veģetārās diētas ir 
veselīgas, jo satur mazāk piesātināto 
tauku, holesterīna un dzīvnieku 
olbaltumvielu, bet vairāk ogļhidrātu, 
šķiedru, magnija, kālija, folātu, 
antioksidantu (piemēram, vitamīnu C 
un E) un citu vērtīgu vielu.”

Šo viedokli apstiprina plašākais 
veģetāra uztura pētījums pasaulē 
(EPIC – European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition, 
Eiropas perspektīvais vēža un barības 
vielu pētījums), kura laikā tika novēroti 
65 429 cilvēki, sadalot tos 4 grupās – 
veģetārieši, vegāni, zivjēdāji, gaļēdāji. 
1991. gadā Amerikā Ārstu komiteja 
nosauca četras veselīgam uzturam 
nepieciešamas pārtikas produktu 
grupas: augļi, dārzeņi, graudaugi 
un pākšaugi (pupas un zirņi). Šajā 
sarakstā nav iekļauta dzīvnieku 
valsts pārtika. Pētījumi Hārvarda 
universitātē jau septiņdesmitajos 

gados zinātniekiem ļāva noskaidrot, 
ka, dažādi kombinējot dārzeņus, 
graudaugus, riekstus, sojas un piena 
produktus, cilvēka organisms vienmēr 
ir nodrošināts ar nepieciešamajām 
olbaltumvielām; nevienā kombinācijā 
nebija novērojams olbaltuma trūkums.

Olbaltuma daudzums sātīgākajos 
veģetārajos produktos svārstās, sākot 
no 8 līdz 12% graudaugos un beidzot ar 
40% sojas pupiņās. Tas ir divreiz vairāk 
nekā gaļā. Daudzi rieksti, sēkliņas 
un pupiņas satur 30% olbaltuma. 
Arī minerālvielas un mikroelementi 
veģetāriešu uzturā un līdz ar to arī 
organismā ir pietiekamā daudzumā. 
Asoc. prof. Ida Jākobsone uzver, ka 
“kļūstot par veģetārieti, jābūt ļoti 
uzmanīgam un zinošam, jāsabalansē 
savs uzturs”.

Veģetārisms ir izdevīgs
Aprēķini rāda, ka gaļa ir visneeko-
nomiskākā un neefektīvākā barība, 
kādu vien var lietot. Ja visi pasaules 
iedzīvotāji uzturā lietotu tikai veģetāro 
pārtiku, teorētiski būtu iespējams pa-
barot 10 miljardus cilvēku, kas ir vai-
rāk nekā plānotais iedzīvotāju skaits 
2050. gadā. 1995. gadā grupa zināt-
nieku izteica savu viedokli par to, ka 
ap 2050. gadu cilvēki būs spiesti pie-
vērsties augu valsts pārtikai sakarā ar 
enerģijas trūkumu, degradētajām ganī-
bu platībām, ūdens trūkumu un milzīgo 
iedzīvotāju skaitu. Zinātnieki atzīst, ka 
šāds uzturs visiem nāks tikai par labu, 
jo atrisinātu bada problēmu uz mūsu 
planētas.

Pašreiz milzīgas zemes platības tiek 
izmantotas lopbarības audzēšanai un 
ganībām. ASV, piemēram, apmēram 
80% no kukurūzas un 95% no visa auzu 
daudzuma tiek izaudzēts, lai pabarotu 
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L ielā Talka
Īsziņas no talkošanas 
vietām

Zaķumuižas pamatskola. Zaķumuižas 
parks, stadions un estrāde tiek sakop-
ti. 60 cilvēku, no kuriem jaunākajam – 
1,5 gadi. Sparīgs noskaņojums - darbs 
turpinās.

Gulbenes pilsētas dome. 36 talcinieki vēl 
klāt. Viss baigi čiki forši.

Brenguļu pagasta padome. 200 maisi. 
Viss tīrs.

Ķekavā īpašs atradums – Valdlaučos pie 
Daugavas atrasts gulbja apgredzenoša-
nas numurs CT89.

Alojā un tās lauku teritorijā šodien talko 
ap 500 talcinieku.

Ādažu novada dome. Savākti aptuveni 
1500 maisi. Piedalījās aptuveni 500 tal-
cinieki. Darbs darīts no sirds un ar 100% 
atdevi.

Cēsīs savākti 100m3 atkritumu, 950 
talkotāju piedalījās sabiedrisko vietu uz-
kopšanā. Cēsu uzņēmumi arī atsaucīgi 
uzkopa savas teritorijas.

Zaķumuižas pamatskola. 66 izturīgākie 
talcinieki beiguši talku. Atrasts melns, 
biezs kažoks. Gandarījums par paveikto.

Bērzaunes pagasta padome. Talkoja 
aptuveni 140 cilvēki, savākti 310 maisi 
atkritumu. Talkas noslēgums 15.00 ar 
pikniku Gaiziņkalnā.

Rīgas 16.vidusskola. Piedalījās 370 sko-
lēni un skolotāja.

Limbaži.  Sakopts „Stūrīšu” ceļš, atrasts 
pilns maks ar naudu. Notiek jautras at-
rakcijas 30 labākajiem dalībniekiem.

Ipiķu pagasta padome. Neskatoties uz 
sniegputeni, visi talcinieki vēl uz vietas, 
bet drīz jau beigsim, jo turpinājumā būs 
ugunskurs un desu cepšana un vakara 
diskotēka.

Talcinieku mutēs kūst soļanka ar olīvām 
un sulīgs šašliks kūst uz uguns. CIDO ir 
gandarīts par savākto atkritumu kalnu.

Kalsnavas pagasta padome. Pārsteidza 
gan lietus, gan krusa, gan vējš. Bija pus-
dienas. Prieks par paveikto. Atradām jau-
nus sieviešu ziemas zābakus, skaistu lelli 
un citas interesantas lietas. Nolēmām drī-
zumā organizēt kapu sakopšanas talku.

Biedrība “Padebeši”. Talka pabeigta un 
1 smagā automašīna ar atkritumiem pie-
krāmēta.

mājlopus. Visi ganāmpulki pasaulē 
kopumā patērē tik daudz pārtikas, ka 
enerģētiskās vērtības ziņā nodrošinātu 
pat 8,7 miljardus cilvēku, – tātad 
tie patērē vairāk nekā visi planētas 
iedzīvotāji kopā. Daudz produktīvāk 
būtu audzēt graudus, pupas vai citus 
pupiņveidīgos dārzeņus.

ASV apmēram 54% ganību notiek 
zemes virskārtas erozija. Noskaidrots, 
ka gaļas ražošanai nepieciešams 
apmēram astoņas reizes vairāk ūdens 
nekā dārzeņu un graudu ražošanai. 
Piesārņojums, ko rada dzīvnieku 
mēsli un citi fermas atkritumi, nonāk 
upēs un gruntsūdeņos. Elektrība 
un degviela, ko izmanto, pārvadājot 
dzīvnieku barību, dzīvniekus, gaļu, kā 
arī saldējot, iepakojot u.c., ir enerģijas 
nelietderīga izšķiešana.

Veģetārieši – civilizācijas 
attīstības veicinātāji
“Nedaudzie filozofi-veģetārieši cilvēcei 
ir vairāk devuši nekā visi gaļas 
ēdāji kopā,” atzina F. Nīče. Tas ir 
neapstrīdams fakts. Sokrats, Platons, 
Pitagors, Leonardo da Vinči, I. Ņūtons, 
Voltērs, B. Franklins, Ž. Ruso, R. Tagore, 
A. Einšteins, Šellijs, Mahatma Gandijs, 
Breds Pits, Džons Lenons, Ļevs 
Tolstojs, Stings, Mārtins Luters Kings, 
Marks Tvens, Ringo Stārs, Džordžs 
Harisons un daudzi citi ievērojami 
cilvēki pazīstami kā veģetārieši. Tāpēc 
absurds ir viedoklis par to, ka bez gaļas 
lietošanas neattīstoties smadzenes, jo 
reālā dzīve pierāda pretējo. Spriediet 
paši, kam taisnība, jo arī augstvērtīgās 
kultūras dzimtenēs – Senajā Grieķijā 
un Ēģiptē – cieņā bija veģetārs uzturs. 
Turklāt Ēģiptes priesteri, kuri patiesībā 
bija Ēģiptes pārvaldītāji, nevis faraoni, 
gaļu uzturā nelietoja vispār.
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